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Stu ty si´cz na Pan da
Z li nii pro duk cyj nej za k∏a du Fiat Au to Po land w Ty chach 22 stycz nia br. zje cha∏ 100 ty si´cz ny Fiat Pan da w wer sji 
Ac ti ve 1.2 li tra. Ju bi le uszo wà Pan d´ w ko lo rze tur ku so wym – Dry – prze zna czo no na ry nek w∏o ski. Na ten sam ry nek tra -
fià rów nie˝ Fia ty Pan da 1.2 Ac ti ve o nu me rach 99.999 i 100.001. Na ry nek pol ski do te go dnia wy pro du ko wa no 18.521
Fia tów Pan da, na eks port 81.479, w tym naj -
wi´ cej do W∏och (49.029), Nie miec (8.146),
Fran cji (6.703), Hisz pa nii (4.267), Ho lan dii
(3.487), Gre cji (1.656), W´ gier (1.216) i na po -
zo sta ∏e ryn ki (6.975). 
W ubie g∏ym ro ku Fiat Au to Po land wy pro du ko -
wa∏ 86.046 no wych Fia tów Pan da, z cze go 81,5
proc. tra fi ∏o na eks port. No wy Fiat Pan da od mo -
men tu roz po cz´ cia sprze da ̋y w po ∏o wie wrze -
Ênia ub. ro ku jest naj ch´t niej ku po wa nym sa mo -
cho dem na ryn ku pol skim. W 2004 ro ku w pla -
nach prze wi dzia no wy pro du ko wa nie po nad
200.000 sa mo cho dów te go ty pu, z cze go ok.
85% zo sta nie prze zna czo ne na eks port.

D∏u gi week end w Za ko pa nem co raz bli ̋ej. Ta kà obie cy wa -
li Êmy na gro d´ zwy ci´z cy kon kur su po Êwi´ co ne go no we -
mu Fia to wi Pan da. Przy po mnij my py ta nia kon kur so we.
Pierw sze do ty czy ∏o ilo Êci ko lo rów ka ro se rii te go sa mo cho -
du. Dru gie – licz by osób, któ re od wie dzi ∏o sa lo ny de ale -
rów Fia ta pod czas Dni Otwar tych Pan dy. Trze cie – naj bar -
dziej oszcz´d ne go sil ni ka. Wresz cie ostat nie, wy ma ga jà ce
wi´k szej in wen cji twór czej, mia ∏o przy nieÊç w∏a snà in ter -
pre ta cj´ ha s∏a re kla mo we go no wej Pan dy: „Tyl ko nie mów
do mnie ma ∏y”. 
Z dwo ma pierw szy mi py ta nia mi nie by ∏o w∏a Êci wie pro ble -
mów, cho cia˝ nie wszyst kim uda ∏o si´ wy czy taç to, co na -
le ̋a ∏o. Pan da do st´p na jest w je de na stu ko lo rach, sa lo ny
Fia ta od wie dzi ∏o 180 tys. osób i uczest ni cy kon kur su, któ -
rzy te licz by pró bo wa li po mniej szyç lub po wi´k szyç, roz mi -
n´ li si´ z praw dà i od pa dli w przed bie gach. Naj bar dziej
oszcz´d nym jest, oczy wi Êcie, sil nik 1.3 16v Mul ti jet. 
Co by ∏o naj cie kaw szym roz wi ni´ ciem re kla mo we go ha -
s∏a? Oka zu je si´, ˝e naj ∏a twiej by ∏o wy ra ziç swój sto su nek
do Pan dy w for mie wier szo wa nej. Pro za jak to pro za, 
po zba wio na jest ta kie go wdzi´ ku, ja ki ma jà stro fy wier sza.
Trud niej te˝ by ∏o za jej po Êred nic twem wy ra ziç si´ w spo -

sób ory gi nal ny, cho cia˝ na tra fi li Êmy na ta kà od po wiedê,
i umie Êci li Êmy jej au tor k´ w Êci s∏ej czo ∏ów ce zwy ci´z ców.
Kon kurs si´ skoƒ czy∏, ale nie prze sta waj cie my Êleç o Pan -
dzie, bo jest te go – jak wy ka za li Êcie swo im za in te re so wa -
niem – war ta.

1 Pierwszà nagrod´, podró˝ do Zakopanego Fiatem Panda
dla czteroosobowej rodziny (+bon na 100 l benzyny)
wraz z trzydniowym pobytem w Hotelu Giewont,
otrzymuje Waldemar KrzeÊlak, pracujàcy w Wydziale
Monta˝u Fiat Auto Poland

2 Drugà nagrod´ (zestaw walizkowy Fiata) otrzymuje
Grzegorz Dudajek, pracownik Sirio Polska

3 Trzecia nagroda (kurtka oraz torba Trolley) przypad∏a
w udziale Teresie Ma∏ek, pracownicy GM-Fiat
Worldwide Purchasing Poland.

Wszyscy, którzy wzi´li udzia∏ w naszym konkursie
(nades∏ano blisko 80 odpowiedzi) niech nie tracà nadziei.
Niebawem na ∏amach FWN og∏osimy warunki kolejnych
konkursów. Kto nie wygra∏ dziÊ, wygra jutro. Nie wygrywa
tylko ten, kto nie próbuje.

Og∏a sza my wy ni ki kon kur su!  Zwy ci´z ca je dzie pod Gie wont

Majówka z nowà Pandà
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Nagroda
„Car of the
Year” dla Pandy
Wr´czenie nagrody „Car of the Year”,
którà dziennikarze motoryzacyjni z 22
krajów Europy przyznali samochodowi
Fiat Panda, odby∏o si´ 19 stycznia br.
w Pary˝u. Nagrod´ odebra∏ Herbert
Demel, dyrektor generalny i
pe∏nomocny Fiat Auto, który podkreÊli∏,
˝e ta najwa˝niejsza w motoryzacji
nagroda, przyznana zosta∏a nie tylko
po raz pierwszy modelowi „supermini”,
ale tak˝e ponad stuletniej tradycji zawsze
zwiàzanej z rozwojem motoryzacji i technologii.
„Dziedzictwem Fiata Auto sà samochody i ludzie,
którzy wnieÊli swój wk∏ad w post´p technologiczny
i histori´ motoryzacji dwudziestego wieku” 
– mówi∏ Herbert Demel.
Na zdj´ciu powy˝ej – Herbert Demel (w Êrodku)
z nagrodà „Car of the Year 2004”, w towarzystwie
Raya Huttona, przewodniczàcego dziennikarskiego
jury (po prawej) oraz Christophera Veyrin-Forrera,
redaktora naczelnego „L’Automobile”.
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Umber to Agnel li 
w Chi nach
Chi ny sà dla Fia ta kra jem stra te gicz nym. Pre zes Fia ta,
Umber to Agnel li (na zdj´ ciu po pra wej), po twier dzi∏ to
pod czas ostat niej po dró ̋y do te go azja tyc kie go kra ju.
„Przy by li Êmy do Chin ja ko jed ni z pierw szych in we sto rów
za gra nicz nych i da lej za mie rza my tu in we sto waç, dla te -
go, ˝e chce my byç jed ny mi z naj lep szych gra czy na tym
wcià˝ roz wi ja jà cym si´ ryn ku” – po wie dzia∏ pre zes Fia ta
pod czas spo tka nia w Pe ki nie z wi ce pre mie rem Zen giem 
Pey anem oraz w Nan chi no, na spo tka niu z Lian giem 
Ba ohua, gu ber na to rem pro win cji Jiang su.
Pre zes Gru py od wie dzi∏ za k∏ad Nan jing Fia ta w Nan chi no,
któ ry na le ̋y do spó∏ ki jo int -ven tu re mi´ dzy Fia tem Au to
a chiƒ skà YMC, pro du ku jà cej mo de le Pa lio i Sie na.
Oprócz Fia ta Au to, w Chi nach in we stu jà tak ̋e in ne spó∏ -
ki Gru py: Ive co, CNH Glo bal, Ma gnet ti Ma rel li, Tek sid
i Co mau. Fiat po sia da w Chi nach w su mie 13 za k∏a dów
prze my s∏o wych, któ re za trud nia jà ∏àcz nie po nad dzie si´ç
ty si´ cy osób.
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Fiat po wra ca 
do Ro sji
Po czter dzie stu la tach, ja kie up∏y n´ ∏y od po ro zu mie nia za -
war te go 1966 ro ku w spra wie uru cho mie nia fa bry ki 
To gliat ti w Ro sji, Fiat po now nie na wià zu je wspó∏ pra c´
z ro syj skim prze my s∏em sa mo cho do wym. W li sto pa dzie
pe∏ no moc ny cz∏o nek za rzà du Gru py Giu sep pe Mor chio
oraz pre zes CBE, Oleg De ri pa ska, pod pi sa li list in ten cyj ny
w spra wie wspó∏ pra cy.
Roz wa ̋a no zw∏asz cza mo˝ li woÊç im por to wa nia i dys try bu -
cji sa mo cho dów oso bo wych Fia ta Au to na te re nie Fe de -
ra cji Ro syj skiej. Wzi´ to rów nie˝ pod uwa g´ mo˝ li woÊç 
im por tu sil ni ków die sla Ive co 8140 i póê niej sze go ich
mon to wa nia w lek kich sa mo cho dach do staw czych, pro -
du ko wa nych przez GAZ, fir m´ b´ dà cà w∏a sno Êcià CBE
– przy naj mniej do chwi li, kie dy ze spo ∏y na p´ do we nie 
b´ dà pro du ko wa ne bez po Êred nio w Ro sji. Po za tym ana -
li zo wa ne sà mo˝ li wo Êci wspó∏ pra cy w sek to rze sa mo cho -
dów do staw czych.

Fiat Sti lo Li mi ted TCM 
Edi tion – ta kà na zw´ no si
spe cjal na li mi to wa na wer sja
Sti lo prze zna czo na na ry nek
nie miec ki, ad re so wa -
na do klien tów Tchi bo, 
naj wi´k szej nie miec kiej 
sie ci sprze da ̋ y ka wy. 
Sa mo chód re kla mo wa ny
w 860 od dzia ∏ach Tchi bo ma
szcze gól nie bo ga te wy po sa -

˝e nie. Spo Êród 1000 wy pro -
du ko wa nych eg zem pla rzy 
za mó wio no ju˝ 800. 
Ini cja ty wa po wsta ∏a w wy ni -
ku wspó∏ pra cy Fia ta Au to
z Tchi bo i ADAC (nie miec kie -
go Au to mo bil Clu bu) 
i obej mu je, oprócz ser wi su
i pierw sze go prze glà du, rocz -
ny dar mo wy wpis do ADAC. 
Kie row ca b´ dzie móg∏ rów -

nie˝ ucz´sz czaç na za j´ cia
w szko le bez piecz nej jaz dy. 
Dla Klau sa Fric ke, pe∏ no -
moc ne go cz∏on ka za rzà du
Fia ta Au to mo bil we Frank fur -
cie, „wspó∏ pra ca ta wp∏y nie
na po sze rze nie gro na klien -
tów w∏o skiej mar ki w Niem -
czech oraz na wzmoc nie nie
po zy cji Fia ta Sti lo w swo im
seg men cie.”

Fiat Sti lo pach nà cy ka wà

Chiƒ czy kom bar dzo przy pa d∏y do gu stu sa mo cho dy mar -
ki Fer ra ri. Do wo dem te go by∏ t∏um przy by ∏y do Pe ki nu
na pa ra d´ tych aut, zor ga ni zo wa nà z oka zji dzie si´ cio le -
cia obec no Êci mar ki w Chi nach. W po ka zie udzia∏ wzi´ ∏y
trzy dzie Êci czte ry sa mo cho dy, na cze le któ re go je cha∏ ˝ó∏ -
ty mo del 360 Mo de na, pro wa dzo ny przez Pie ro Fer ra ri,
wi ce pre ze sa fir my z Ma ra nel lo. Ko lum na wo zów prze mie -
rzy ∏a g∏ów nà uli c´ mia sta i do tar ∏a do Pla cu Tien -an -Men.
Ob cho dy rocz ni cy za koƒ czy ∏y si´ przed Wiel kim Mu rem
(zdj´ cie poni˝ej).

Dla Fer ra ri Chi ny sà bar dzo wa˝ nym ryn kiem, zw∏asz cza
od chwi li, kie dy kraj ten wszed∏ w okres szyb kie go roz wo -
ju go spo dar cze go. 
Dzi siaj w Chi nach jeê dzi po dro gach 85 sa mo cho dów Fer -
ra ri, ale licz ba ta z pew no Êcià wzro Ênie. Od chwi li sprze -
da nia pierw sze go wo zu tej mar ki w Chi nach w 1993 ro -
ku, ofi cjal ny im por ter spro wa dza∏ pi´ç – szeÊç eg zem pla -
rzy rocz nie, a˝ do 2002, kie dy to sprze da no w Chi nach
a˝ 18 eg zem pla rzy. W 2003 ro ku za re je stro wa no w Chi -
nach 30 no wych Fer ra ri.

Âwi´ to Fer ra ri w Pe ki nie
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Je stem sta ro mod ny, osa dzo ny g∏´ bo ko 
w tra dy cji miesz czaƒ skiej. ˚y j´ po swo je mu
– w trwa ∏ych zwiàz kach ro dzin nych, 
ar ty stycz nych i przy ja ciel skich. To mnie cie szy. 
A pio sen ka? Dla mnie to wcià˝ ma ∏y utwór 
li te rac ko -mu zycz ny. 

Mó wie nie o hi sto rii ze spo ∏u Pod
Bu dà, to wy wo ∏a nie re flek sji na tu ry ro -
dzin nej. Ta d∏u ga hi sto ria nie jest zaÊ
wca le rze czà oczy wi stà, rzad ko przy da -
rza si´ na pol skich i Êwia to wych es tra -
dach. Ale fakt: Bu da splà ta ∏a nas ze
so bà. Chrzest ni oj co wie, wu je, ciot ki,
al bo ksy wy: Ma li na, An dzia, Zu pa to
zwro ty, któ ry mi po s∏u gu je my si´ na co
dzieƒ. Pa mi´ tasz – daw no te mu Êpie -
wa li Êmy „Za miesz ka my pod wspól nym
da chem”... 
Ten dach to wy raz wier no Êci. I mój,
i mo ich przy ja ció∏. A „Gru pa Pod Bu -
dà rzec bio ràc w ca ∏o Êci/To jed na pa -
ni i trzech pa nów te˝/Metr osiem dzie -
siàt wy so ko Êci/I te trzy me try wszerz”.
Ty le, ˝e przez la ta ta gru pa za mie ni ∏a
si´ w Wiel kà Ro dzi n´. Do sz∏y dzie ci.
M∏o dzi, z któ rych np. cór ka ba si sty
jest te raz dok to rant kà pra wa we Flo -
ren cji. Syn gi ta rzy sty, ab sol went Aka -
de mii Eko no micz nej – ban kow cem,
choç hob by stycz nie gra na gi ta rze.
A mo ja Maj ka po dà ̋a Êla da mi ta ty
– pró bu je sta wiaç kro ki na es tra dzie.
Dach ze sta rej pio sen ki, to nie tyl ko

W ma ∏ym 
te atrze 
co dzien no Êci  

ANDRZEJ SIKOROWSKI
ur. 1949 – absolwent
Uniwersytetu Jagielloƒskiego,
polonista. Piosenkarz, 
autor tekstów, kompozytor. 
Jego piosenki Êpiewa te˝
Maryla Rodowicz, Irena Santor,
Zbigniew Wodecki i inni.
W r. 1970 uzyska∏  I miejsce
na Festiwalu Piosenki
Studenckiej w Krakowie. 
Jest liderem grupy Pod Budà. 
Znak Zodiaku – Waga.

me ta fo ra. To tak ̋e re alizm. Bo Gru pa
Pod Bu dà miesz ka ∏a ra zem. W plom -
bie na kra kow skim Pod gó rzu, przy uli -
cy Ja sna Wo la – ja z ˝o nà pod nu me -
rem 8, ba si sta, An drzej ˚u rek
– pod 12, a An ka Tre ter pod 14. Ty -
le, ˝e pa r´ lat te mu wspól ny dach za -
mie ni li Êmy na jed nà wio sk´. Pod kra -
kow skà Rzà sk´. Mnie dzie li p∏ot
od An ki i jej m´ ̋a. Po zo sta ∏ych ko le -
gów wi dz´ ze swo ich okien. Mam
do nich w li nii pro stej dwie Êcie me -
trów. Na gwizd mo˝ na si´ spo ty kaç...
Dziw na sym bio za, praw da? 
Wie lu lu dzi py ta: czy po la tach sp´ -
dzo nych na es tra dzie, po tym jak
koƒ czy cie tra s´ kon cer to wà, nie ma -
cie sie bie do syç? Ja sne, na es tra dzie
cza sem od sie bie ju˝ od po czy wa my
– ja tro ch´ Êpie wam z Grze siem Tur -
nau em, An ka kon cer tu je sa ma, nie -
daw no wy da ∏a na wet swo jà p∏y t´. Ale
w ˝y ciu pry wat nym – skàd ̋e! Tu mu -
sz´ wró ciç do po czàt ków na sze go
zwiàz ku. Za uwa ̋yç, ˝e je Êli w jed nych
ze spo ∏ach ˝y cie to wa rzy skie wy ni ka ∏o
z pra cy – u nas pra ca wy ni k∏a z ˝y cia



to wa rzy skie go. My Êmy du ̋o wcze -
Êniej si´ zna li. Ak cep to wa li. Do pie ro
po tem przy szed∏ po mys∏ wspó∏ pra cy,
wyj Êcia na es tra d´, wspól ne go kom -
po no wa nia. Do k∏ad nie w 1979 ro ku.
Czy li po mo im kil ku let nim z˝y ciu si´
z gru pà mu zycz nà ka ba re tu „Pod Bu -
dà”, w któ rym wy st´ po wa∏ Smo leƒ,
a tek sty pi sa ∏a je go ma ma; póê niej,
gdy Bo guÊ spik nà∏ si´ z La sko wi kiem,
wy je cha∏ do Wro c∏a wia – dzien ni karz,
He niek Cy ga nik.
An ka Tre ter, któ ra Êpie wa ze mnà
na es tra dzie i lu dzie cz´ sto bio rà jà
za mo jà ˝o n´ – jest ˝o nà Jan ka Hna -
to wi cza, pierw sze go gi ta rzy sty ze spo -
∏u, któ ry z ko lei jest szwa grem ba si -
sty. Mo jà ma∏ ̋on kà jest Cha ri klia
z do mu Mot siou. Gre czyn ka – te˝
Êpie wa jà ca on giÊ „Pod Bu dà”, któ rà
ja za stà piç tam mia ∏em tyl ko chwi lo -

wo. Za stà pi ∏em na d∏u go – ona
po Êlu bie za j´ ∏a si´ do mem, wy cho -
wa niem na szej cór ki Ma ji. I me ne -
d˝er stwem – z ka len da rzem w r´ ku
sta ra si´ opa no waç tra sy kon cer to we
ze spo ∏u, wy wia dy, spo tka nia, itd. No -
ta be ne Cha ri klia to oso ba nad zwy -
czaj kre atyw na, z tem pe ra men tem
po ∏u dniow ca. Ma wie le pa sji, wÊród
nich – fo to gra fo wa nie. Nie mniej nie
szcz´ dzi cza su do mo wi, cór ce, mnie.
Dzi´ ki niej mo ̋e my funk cjo no waç,

jak funk cjo nu je my. I jeÊç zdro wo – bo
pre fe ru je kuch ni´ grec kà, w któ rej
pe∏ no wa rzyw, ryb, ja gni´ ci ny, ba ra ni -
ny a na wet ko zi ny; „most po wietrz ny”
z ro dzi nà w Gre cji po zwa la nam jeÊç
i zna ko mi tà fe t´, i naj lep sze oliw ki.
Cz´ sto to wszyst ko tra fia na stó∏,
przy któ rym za sia da jà przy ja cie le. Ta
wiel ka ro dzi na sk∏a da jà ca si´ a˝
z czte rech ro dzin.
Ju bi le usze, imie ni ny, uro dzi ny i wsze -
la kie in ne Êwi´ ta sp´ dza my za zwy czaj
ra zem. Nie ustan na oka zja do spo -
tkaƒ. Nie na rze kam, choç to dziÊ ju˝
wy si ∏ek fi zycz ny. Jed nak przez to, ˝e
wcià˝ sia da my wspól nie do sto ∏u, po -
tra fi my roz ma wiaç. Na sze dzie ci tak -
˝e. Pa trz´ na Maj k´ i cie sz´ si´, ˝e
wy ra sta ∏a w ta kiej at mos fe rze. W po -
czu ciu bez pie czeƒ stwa a nie za ka zów
i na ka zów. Bo cór ka nie mia ∏a kr´ po -

wa nych ru chów, mo g∏a sa ma ste ro -
waç swo im ˝y ciem; po pod sta wo wej
i Êred niej szko le mu zycz nej (kla sa
for te pia nu) na trzy la ta tra fi ∏a
na AWF, a stam tàd do Gre cji, by na -
uczyç si´ j´ zy ka swej ma my. Te raz
Êpie wa. I jej pio sen ki moc no wpi su jà
si´ w kli mat Gru py Pod Bu dà. Sam
zresz tà na pi sa ∏em jej kil ka utwo rów.
Uwa ̋am, ˝e oj ciec po wi nien dziec ku
na dro g´ ta ki pre zent spra wiç. Ty le,
˝e zu pe∏ nie od r´b nym za gad nie niem

jest tu kon dy cja pio sen ki li te rac -
kiej. I py ta nie: czy te pio sen ki przy -
nio sà Maj ce kie dyÊ suk ces ogól no -
pol ski? Ona za nim nie uga nia, to
praw da. Nie chce byç dziew czy nà
z Ido la. Jà naj bar dziej cie szy, gdy
po kon cer cie ktoÊ po dej dzie i po wie,
˝e mu si´ po do ba ∏o, ˝e chcia∏ by jesz -
cze kie dyÊ po s∏u chaç jak Êpie wa.
Czy gdy bym miesz ka∏ w War sza wie
te˝ bym swe ˝y cie tak u∏o ̋y∏? Kor ci
mnie za wsze, aby Kra ków tro ch´ od -
brà zo wiç. Nie chc´ lan so waç te zy, ˝e
fakt uro dze nia si´ w tym mie Êcie
sprzy ja wra˝ li wo Êci, da je ko muÊ pa -
tent by cia np. po età. Jed nak je stem
pew ny, ˝e w sto li cy mu sia∏ bym ˝yç
ina czej. ˚e ta ki ze spó∏ jak nasz, ˝y jà -
cy la ta mi w sym bio zie, nie mia∏ by
tam szans. Bo w War sza wie jest po -
Êpiech. Nie ma cza su na re flek sj´,
na bie sia do wa nia, na noc ne Po la -
ków roz mo wy. Na spa cer z psem
i sp´ dze nie pó∏ dnia w od wie dzi nach
u sà sia dów. A prze cie˝ trud no byç li -
rycz nym ob ser wa to rem Êwia ta, gdy
wszyst ko w sza lo nym ryt mie mi ga
przed ocza mi. W Kra ko wie ˝y cie mi
si´ snu je, mo g´ mu przyj rzeç si´
uwa˝ niej. Po tem to przy glà da nie od -
zwier cie dliç w pio sen kach. Al bo jak
ktoÊ na pi sa∏ o Bu dzie: „W ma ∏ym 
te atrze co dzien no Êci”.
Wiem, je stem sta ro mod ny. Osa dzo -
ny g∏´ bo ko w tra dy cji miesz czaƒ -
skiej. Nie mam sk∏on no Êci do wià za -
nia si´ le gi ty ma cja mi or ga ni za cyj ny -
mi, Ma ry la Ro do wicz za uwa ̋y ∏a, ˝e
rów nie˝ do „pod piw ni cza nia si´”. ˚y -
j´ po swo je mu – w trwa ∏ych zwiàz -
kach. I ro dzin nych, i ar ty stycz nych,
i przy ja ciel skich. To mnie cie szy.
A pio sen ka? Dla mnie to wcià˝ ma -
∏y utwór li te rac ko -mu zycz ny. Utwór,
któ ry mu si byç na pi sa ny po praw nà
pol sz czy znà, ∏ad nie zry mo wa ny.
I mu si opo wia daç hi sto ri´, któ ra ma
swój po czà tek i fi na∏. Wa˝ na jest 
po in ta...
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Ce re mo nia w ka pli cy Vil lar Pe ro sa i msza
˝a ∏ob na w sank tu arium Con so la ta – w ten
spo sób ro dzi na i miesz kaƒ cy Tu ry nu uczci li
rocz ni c´ Êmier ci Gio van nie go Agnel li. 
Je go imie niem zo sta nie rów nie˝ na zwa ne 
lo do wi sko olim pij skie w Tu ry nie. 

Wspo mnie nie
po ro ku

pu bli ka cje, ce re mo nie na zwa nia je go
imie niem ulic i pla ców. WÊród nich
bez wàt pie nia wy ró˝ nia si´ ksià˝ ka wy -
da na 24 stycz nia przez dzien nik La
Stam pa: Gio van ni Agnel li. Au to por tret
w wy wia dach, zbiór tek stów opu bli ko -
wa nych w wa˝ nych mo men tach z ˝y -
cia fir my i kra ju, ta kich jak: umo wa 
z Li bià, la ta ter ro ry zmu, nada nie do ̋y -
wot nie go ty tu ∏u se na to ra, suk ce sy
spor to we, wiel kie wy da rze nia ar ty -
stycz ne. Jest to zna ko mi ty spo sób, 
by przy po mnieç je go spo sób by cia
i my Êle nia, je go hu ma nizm, g∏´ bo kà
iro ni´, scep ty cyzm i cier pie nia ostat -
nich lat ˝y cia. Za le d wie kil ka ty go dni
te mu og∏o szo no, i˝ no we lo do wi sko
w Tu ry nie, któ re w 2006 ro ku b´ dzie
go Êciç Igrzy ska Olim pij skie, zo sta nie
na zwa ne imie niem Gio van nie go
Agnel li. Ten wie lo funk cyj ny obiekt, za -
pro jek to wa ny przez ja poƒ skie go ar chi -
tek ta Ara ta Iso za ki, tu ryƒ czy cy b´ dà
mo gli wy ko rzy sty waç po za koƒ cze niu

Rok te mu, 24 stycz nia 2003 ro ku, zmar∏ Gio van ni Agnel li. Rocz ni c´ upa -
mi´t nio no mszà w Sank tu arium Con so la ta w Tu ry nie, w któ rej, po za ro dzi nà,
uczest ni czy li przed sta wi cie le w∏adz oraz licz na gru pa miesz kaƒ ców mia sta. 
W pa mi´ ci po zo sta ∏y szcze gól ne chwi le z tam tych zim nych dni sprzed ro ku:
ca ∏e mia sto sk∏a da jà ce wy ra zy wspó∏ czu cia ro dzi nie; nie koƒ czà cy si´ or szak

lu dzi po dà ̋a jà cych ale jà Lin got to, któ -
ry chcia∏ z∏o ̋yç ostat ni ho∏d ho -
no ro we mu pre ze so wi Fia ta;
t∏u my bio rà ce udzia∏ w po -
grze bie; obec noÊç wie lu
zna mie ni tych oso bi sto Êci
ze Êwia ta go spo dar ki, kul -

tu ry, po li ty ki, sztu ki i spor tu.
Âwia ta, w któ rym Avvo ca to

bez sprzecz nie ode gra∏ pierw -
szo pla no wà ro l´. Dzi´ ki te le wi -

zji ce re mo ni´ t´ mo˝ na by ∏o
obej rzeç we wszyst kich do mach
na ca ∏ym Êwie cie. 

Wiel kà pust k´, ja kà zo sta wi∏
po so bie Gio van ni Agnel li,
cz´ Êcio wo wy pe∏ ni ∏y w cià gu

mi nio ne go ro ku po Êwi´ -
co ne mu kon fe ren cje, 
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Po ni ̋ ej za miesz cza my
tekst prze mó wie nia 
pre ze sa Fia ta, Umber to
Agnel liego, opu bli ko wa ny 
w La Stam pa,
24 stycz nia 2004 ro ku.

Rok temu odszed∏ mój brat 
Gianni. Tego dnia ca∏e miasto 
poruszone jego Êmiercià stawi∏o
si´, by po raz ostatni oddaç 
mu czeÊç. 
Bardzo ch´tnie przyjà∏em
zaproszenie do przypomnienia 
jego osoby w∏aÊnie na ∏amach
turyƒskiego dziennika, który by∏
przecie˝ „jego” gazetà codziennà.
Nie chcia∏bym mówiç o nim jako
o bracie, poniewa˝ tak osobiste
relacje sà zbyt intymne, 
by o nich opowiadaç. 
Giovanni Agnelli jako osoba
publiczna, zajmuje nale˝yte 
miejsce jako cz∏owiek, który przez
ponad pi´çdziesiàt lat by∏ w naszym
kraju punktem odniesienia,
a na Êwiecie – najlepszym
symbolem W∏och. Swój czas Gianni
prze˝y∏ intensywnie z ciekawoÊcià
Êwiata, po∏àczonà z niecodziennà
b∏yskotliwoÊcià intelektu. Bardzo
kocha∏ Fiata, Turyn i W∏ochy
i cierpia∏ w trudnych chwilach.
W moim smutku pociesza mnie
fakt, ˝e nie uczestniczy∏
w bolesnych wydarzeniach
roku 2003, które dotkn´∏yby go
bardzo g∏´boko, poczàwszy
od tragicznej Êmierci kilkudziesi´ciu
w∏oskich ˝o∏nierzy w Nassiryi,
w Iraku, po trudnoÊci zwiàzane
z rozwojem Unii Europejskiej, czy
skandale ekonomiczne ostatnich
miesi´cy. JeÊli chodzi o Fiata, 
nie pozna∏ rzeczywistych rozmiarów

kryzysu z 2002 roku, który staramy
si´ przezwyci´˝yç ju˝ od roku.
OsobiÊcie, jako przedstawiciel
rodziny, dwukrotnie w ciàgu
osiemnastu miesi´cy zatwierdzi∏em
w jej imieniu podwy˝szenie kapita∏u
i przejà∏em odpowiedzialnoÊç
za Firm´, proponujàc Zarzàdowi
na stanowisko dyrektora
pe∏nomocnego Giuseppe Morchio,
który Êwietnie pracuje i w którym
pok∏adam bardzo du˝e nadzieje.
Razem przygotowaliÊmy
d∏ugoterminowà i trudnà strategi´,
która kosztowa∏a nas wiele
wyrzeczeƒ, jak mi´dzy innymi,
sprzeda˝ niektórych spó∏ek, 
lecz z drugiej strony pozwoli∏a nam
na stworzenie trudnego, aczkolwiek
realnego planu o˝ywienia
najwa˝niejszych sektorów Grupy
(Fiat Auto, CNH i Iveco) oraz
na wzmocnienie innych
dzia∏alnoÊci, w tym oczywiÊcie
dziennika La Stampa. 
Celem jest odzyskanie przez
Przedsi´biorstwo pozycji, 
na którà, jak wierzymy, zas∏uguje.
Mam na myÊli pozycj´ silnego
i konkurencyjnego uczestnika
rynku, b´dàcego autorytetem
w obszarze innowacji,
dysponujàcego cenionymi przez
klientów wyrobami, zarówno we
W∏oszech jak i za granicà. Chodzi
wi´c o Fiata, jakiego pragnà∏by 
mój brat. Jest to odpowiedzialnoÊç,
którà ponosimy ka˝dego dnia
pracujàc dla przedsi´biorstwa,
i która jest najlepszym sposobem
na uhonorowanie pami´ci
Gianniego. On sam wybra∏by
w∏aÊnie takà metod´, jako
Piemontczyk z krwi i koÊci,
przeciwny wszelkiej retoryce.

11

Nasz obo wià zek

Ok∏ad ka ksià˝ ki wy da nej
przez La Stam pa, za wie -
ra jà cej zbiór wy stà pieƒ
Avvo ca to opu bli ko wa nych
przez t´ ga ze t´. 

Igrzysk rów nie˝ do in nych dys cy plin.
Jest to ze stro ny mia sta gest uzna nia
dla Avvo ca to, któ ry by∏ wiel kim pa sjo -
na tem spor tu i do ∏o ̋y∏ wie lu sta raƒ, by
Tu ryn sta∏ si´ wi dow nià zma gaƒ
o olim pij skie me da le.

Msza ˝a ∏ob na za zmar ∏e go 
Gio van niego Agnel li od pra wio na
w ko Êcie le Con so la ta w Tu ry nie.
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W 2003 ro ku spó∏ ki Gru py Fiat po ka za ∏y, ˝e po przez zbio ro wy wy si ∏ek
zmie rza jà cy do po pra wy kon ku ren cyj no Êci uda ∏o si´ osià gnàç po zy tyw ne
efek ty za ∏o ̋o ne w pla nie o˝y wie nia, przed sta wio nym przez pre ze sa za rzà du
i dy rek to ra ge ne ral ne go Gru py, Giu sep pe Mor chio. 
„To by∏ trud ny, ale po myÊl ny rok. Wpraw dzie nie wi daç jesz cze wy raê nie
wszyst kich po zy tyw nych wy ni ków w∏o ̋o nej przez nas pra cy, ale wie my ju˝, ˝e
ob ra ny kie ru nek dzia ∏aƒ oka za∏ si´ s∏usz ny i ˝e na osta tecz ne re zul ta ty nie
trze ba b´ dzie d∏u go cze kaç. Dla Fia ta w Pol sce i na ca ∏ym Êwie cie ca ∏y 2003
rok ob fi to wa∏ w wy da rze nia. Naj pierw wpro wa dze nie na ry nek no wej 
Pan dy, okrzyk ni´ tej eu ro pej skim sa mo cho dem ro ku, po tem uru cho mie nie
pro duk cji no we go sil ni ka die sla 1.3, to dwa naj wa˝ niej sze i naj bar dziej zna -
ne fak ty, ale prze cie˝ by ∏o ich znacz nie wi´ cej” – mó wi En ri co Pa vo ni, pre zes
za rzà du Fiat Pol ska i Fiat Au to Po land. 
Pa vo ni mó wi o fir mie, któ ra go to wa jest po wró ciç do swo ich ko rze ni, aby 
po now nie z pe∏ nà si ∏à za ist nieç na ryn ku prze my s∏o wym: „Fiat ja sno okre Êli∏
kie ru nek swo je go roz wo ju. Firma chce i po win na byç wiel kim mi´ dzy na ro do -
wym hol din giem, o rocz nych ob ro tach rz´ du 50 mi liar dów eu ro, na sta wio -
nym na pro duk cj´ prze my s∏o wà: sa mo cho dów, ma szyn rol ni czych i dro go -
wych oraz po jaz dów prze my s∏o wych. To tra dy cyj ne ob sza ry dzia ∏al no Êci 
Gru py”. W no wym pla nie prze my s∏o wym ro la Pol ski zo sta ∏a ja sno okre Êlo na:
„Pol skie za k∏a dy sà wy so ce kon ku ren cyj ne”. 

W pla nie o˝y wie nia dzia ∏al no Êci Gru py Fiat
uczest ni czà rów nie˝ pol skie spó∏ ki, któ re
udo wod ni ∏y, ˝e po tra fià byç kon ku ren cyj ne
i sta wiaç czo ∏a wy zwa niom. En ri co Pa vo ni,
pre zes Fiat Pol ska, pod su mo wu je bar dzo
pra co wi ty i pe ∏en wy da rzeƒ rok.

Rok 
po myÊl nych 

sy gna ∏ów
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Po twier dzi∏ to Giu sep pe Mor chio pod -
czas swo jej nie daw nej wi zy ty w Pol sce,
nie szcz´ dzàc kom ple men tów pra -
cow ni kom i dy rek to rom za k∏a dów.
Kon ku ren cyj noÊç osià ga si´ dzi´ ki
tech no lo gii, in we sty cjom, ale tak ̋e
dzi´ ki wy so kiej ja ko Êci pra cy za k∏a dów
prze my s∏o wych, któ re po ka za ∏y, ˝e po -
tra fià pro du ko waç wy ro by na naj wy˝ -
szym po zio mie przy bar dzo kon ku ren -
cyj nych kosz tach”. 
Fiat to du ̋y kon cern prze my s∏u sa mo -
cho do we go i ze spo ∏ów na p´ do wych,
któ re go atu tem jest tech no lo gia. „Za -
k∏a dy w Ty chach i w Biel sku Bia ∏ej na -
le ̋à do naj lep szych i naj bar dziej za -
awan so wa nych tech nicz nie w ca ∏ej
Eu ro pie” – mó wi En ri co Pa vo ni. Czte -
ry sta ro bo tów w Ty chach, z któ rych
300 ob s∏u gu je pro duk cj´ no wej Pan -
dy, sà cz´ Êcià wi´k szej in we sty cji, si´ -
ga jà cej oko ∏o 570 mi lio nów eu ro.
Do te go do daç na le ̋y jesz cze 400 mi -
lio nów eu ro za in we sto wa nych w ra -
mach jo int ven tu re z GM w pro duk cj´
no we go sil ni ka die sla. Mó wiàc o in we -
sty cjach, Pa vo ni po ru sza tak ̋e te mat
ogól nej sy tu acji Fia ta: „Pla ny in we sty -
cyj nie sà na praw d´ god ne po dzi -
wu: 19,5 mi liar dów eu ro do koƒ -
ca 2006 ro ku. Do 2005 ro ku Gru pa
b´ dzie mia ∏a a˝ 80 % no wych wy ro -
bów w sek to rze sa mo cho do wym, 95%
w Ive co oraz 100% w CNH. To wiel ki
wy si ∏ek pro duk cyj ny i prze my s∏o wy,
kon se kwent nie re ali zo wa ny w szyb kim
tem pie i w ra mach ry go ry stycz nie
prze strze ga ne go pla nu fi nan so we go”.
Przejdê my do prze glà du spó∏ ek Gru py
Fiat dzia ∏a jà cych na te re nie Pol ski.
„Na tu ral nie nie spo sób po wie dzieç
o wszyst kich – ˝ar tu je Pa vo ni – gdy -
bym chcia∏ tyl ko je wy mie niç, a jest
ich po nad sie dem na Êcie, nie li czàc
sze Êciu jo int ven tu re, za j´ ∏o by mi to
ca ∏y dzieƒ....”. Ogra nicz my si´ za tem
do tych naj wa˝ niej szych. Fiat Au to
Po land: „Pan da oka za ∏a si´ wiel kim
suk ce sem – mó wi Pa vo ni. Ale wraz

z Pan dà po pra wi ∏a si´ po zy cja fir my,
któ ra ugrun to wa ∏a swo jà po zy cj´ li de -
ra na Pol skim ryn ku sa mo cho do wym:
w 2003 Fiat Au to Po land wy pro du ko -
wa∏ po nad 203.000 po jaz dów, pra -
wie 30% wi´ cej w sto sun ku do ro -
ku 2002. Trze ba przy tej oka zji pod -
kre Êliç dwa po zy tyw ne fak ty: Fiat Au to
Po land zdo by∏ wio dà cà po zy cj´ tak ̋e
w seg men cie sa mo cho dów do staw -
czych i po wró ci∏ na pierw sze miej sce

w kla sy fi ka cji naj wi´k szych pol skich
eks por te rów. To bar dzo po zy tyw ne sy -
gna ∏y, któ re za po wia da jà ry ch∏e po ja -
wie nie si´ wy mier nych wy ni ków eko -
no micz nych”. Fiat-GM Po wer tra in
Pol ska: „Ten rok up∏y nà∏ pod zna kiem
uru cho mie nia pro duk cji no wo cze sne -
go ma ∏e go sil ni ka die sla 1,3 SDE.
Pro jekt sil ni ka Mul ti jet po wsta ∏y i opra -
co wa ny przez Cen tro Ri cer che Fiat,
gwa ran tu je nam bez wàt pie nia znacz -
nà prze wa g´ nad kon ku ren cjà. Ry nek
po twier dzi∏ na sze prze wi dy wa nia i na -
tych miast za re ago wa∏. Fa bry ka mu sia -
∏a zwi´k szyç swo je mo˝ li wo Êci i pla ny
pro duk cyj ne”. Ive co Po land: „Sprze -

da˝ spó∏ ki ro Ênie dzi´ ki no wym wy ro -
bom, któ re zo sta ∏y bar dzo po zy tyw nie
przy j´ te za rów no przez ry nek pol ski,
jak i eu ro pej ski”. CNH Pol ska: „Spó∏ -
ka z P∏oc ka to zna ko mi ty przy k∏ad pol -
skie go za k∏a du pro duk cyj ne go, w któ -
rym z po wo dze niem prze pro wa dzo no
mo der ni za cj´, przede wszyst kim dzi´ ki
do sko na ∏e mu przy go to wa niu pra cow -
ni ków. Bez pro ble mu od na leê li si´ oni
w gro nie spó∏ ek wiel kie go mi´ dzy na ro -

do we go kon cer nu. Po za tym za k∏ad
wy pra co wa∏ so bie w∏a snà wy so kà po -
zy cj´. Âwiad czà o tym no we wy ro by,
prze zna czo ne na ryn ki ca ∏e go Êwia ta,
któ rych pro duk cja zo sta ∏a uru cho mio -
na w 2003 ro ku”. Spó∏ ki Ma gne ti
Ma rel li w Pol sce: „Ich pro duk cja
nie za spo ka ja wy ∏àcz nie po trzeb 
Gru py Fiat, ale tak ̋e in nych du ̋ych
pro du cen tów sa mo cho do wych. Rok
2003 na le ̋a∏ do uda nych, g∏ów nie
dzi´ ki uru cho mie niu pro duk cji kom -
po nen tów do no wej Pan dy, ale rów -
nie˝ dzi´ ki zwi´k sze niu eks por tu. 
Po zwa la to opty mi stycz nie pa trzeç
w przy sz∏oÊç”. 

Fiat Panda na Rynku w Pszczynie, fot. A. Kubik
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Spó∏ ki us∏u go we Bu si ness So lu -
tions, Sa di, Si rio, In gest Fa ci li ty:
„W 2003 spó∏ ki us∏u go we sku pi ∏y
uwa g´ na po pra wie i roz sze rza niu
swo jej ofer ty prze zna czo nej dla
wszyst kich in nych spó∏ ek Gru py dzia -
∏a jà cych w Pol sce, po czàw szy od
ksi´ go wo Êci, po przez pro ble my cel -
ne, ob s∏u g´ li sty p∏ac i us∏u gi ogól ne.
Out so ur cing po zwo li∏ tym fir mom
na osià gni´ cie wy so kie go po zio mu
spe cja li za cji w ra mach Êwiad czo nych
przez nie us∏ug”.
Na ko niec kil ka s∏ów na te mat g∏ów ne -
go cza so pi sma Gru py Fiat w Pol sce.
W 2004 uka ̋e si´ pi´ç dzie sià ty nu mer
Fia ta Wo kó∏ Nas. Od 1996 ro ku, czy li
od po czàt ku ist nie nia pi sma, stwo rzo -
ne go w ce lu wy pe∏ nie nia lu ki ko mu ni -
ka cyj nej w ra mach spó∏ ek Gru py, En ri -
co Pa vo ni pe∏ ni∏ za wsze funk cj´ dy rek -
to ra wy daw ni cze go pi sma. „Przez
wszyst kie te la ta Fiat Wo kó∏ Nas przed -
sta wia∏ rze czy wi sty ob raz Gru py,
uczest ni czàc ak tyw nie w pro ce sie ko -
mu ni ka cji mie dzy spó∏ ka mi a pra cow -
ni ka mi, nie za po mi na jàc jed nak o czy -
tel ni kach ze wn´trz nych, bo wiem pi smo
czy ta ne jest rów nie˝ przez zna ne oso by
ze Êwia ta po li ty ki, me diów i kul tu ry.
W przy sz∏o Êci, za cho wu jàc oczy wi Êcie
cha rak ter pi sma prze zna czo ne go dla
pra cow ni ków, móg∏ by roz sze rzyç swo je
od dzia ∏y wa nie rów nie˝ na ze wnàtrz
przed si´ bior stwa. Uwa ̋am to pi smo
za do bre na rz´ dzie ko mu ni ka cji w re la -
cjach ze wn´trz nych, na przy k∏ad z na -
szy mi do staw ca mi i de ale ra mi”.

Cze s∏aw Âwi stak,
cz∏o nek Za rzà du
Fiat Au to Po land
Rok 2003 by∏ okre sem
bar dzo in ten syw nej pra -
cy, stwo rzy li Êmy so lid ne
fun da men ty na nad cho -
dzà ce la ta. Sy gna ∏y sà
bar dzo po myÊl ne i ma -
my wkrót ce za miar ze -
braç owo ce na sze go wy si∏ ku. W cen -
trum na szej uwa gi znaj du je si´ oczy -
wi Êcie Fiat Pan da. W cià gu za le d wie
kil ku mie si´ cy od uru cho mie nia pro -
duk cji do 22 stycz nia te go ro ku wy -
pro du ko wa li Êmy 100 tys. eg zem pla -
rzy te go sa mo cho du, z cze  go 80 tys.
wy eks por to wa no do 33 kra jów.
W 2003 Fiat Au to Po land wy pro du -
ko wa∏ 203.630 po jaz dów, o 28,5%

wi´ cej w sto sun ku do ro -
ku 2002. Po za tym po -
twier dzi∏ swo jà po zy cj´ li -
de ra na pol skim ryn ku sa -
mo cho do wym, sprze da jàc
∏àcz nie 67.287 sa mo cho -
dów oso bo wych (18,8%
udzia∏u w ryn ku) oraz
3.687 sa mo cho dów do -
staw czych (14,6% udzia ∏u

w seg mencie). Dzi´ ki tym wy ni kom
Fiat Au to Po land nie tyl ko ugrun to wa∏
wio dà cà po zy cj´ na ryn ku mo to ry za cyj -
nym, ale po raz pierw szy sta∏ si´
liderem w sprze da˝y sa mo cho dów do -
staw czych. Wy so kà dy na mi k´ sprze da -
˝y za no to wa∏ w tym seg men cie Fiat
Doblò (wzrost o 44%). W gro nie sied -
miu naj le piej sprze da wa nych mo de li
na ryn ku pol skim a˝ trzy na le ̋à do

Czes∏aw Âwistak
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Ta de usz Âwier czek, dy rek tor ge -
ne ral ny Fiat -GM Po wer tra in Pol ska
Rok 2003 by∏ dla nas bar dzo do brym
ro kiem. Na Êwie cie na stà pi∏ praw dzi wy
bo om na sil ni ki die sla, co w na szym
przy pad ku ozna cza ∏o wzrost pro duk cji
i bez po Êred nio prze ∏o ̋y ∏o si´ na ra dy -
kal ny wzrost mo cy pro duk cyj nych na -
sze go za k∏a du. Trze ba by ∏o na tych mia -
sto wej re ak cji, by do sto so waç si´
do ocze ki waƒ ryn ku i na szych klien -
tów, Fia ta i GM.
Dzi´ ki wy si∏ kom ca ∏ej za ∏o gi, ju˝ w ro -
ku bie ̋à cym osià gnie my wiel koÊç pro -
duk cji, któ rà za k∏a da li Êmy do pie ro
na rok 2006. To bar dzo cie szy, ale

i zo bo wià zu je – zo bo wià -
zu je przede wszyst kim
do ci´˝ kiej i wy daj nej pra -
cy. Dla te go te˝ w dal szym
cià gu in we stu je my w no -
we ma szy ny i urzà dze nia.
Wszyst ko po to, by jak
naj szyb ciej osià gnàç pe∏ -
nà zdol noÊç pro duk cyj nà. 
W rok ubie g∏ym wy pro du -
ko wa liÊmy i sprze da -
liÊmy 137.800 sztuk na -

sze go sil ni ka 1.3 SDE. Ten dy na micz -
ny wzrost za po trze bo wa nia ryn ko we go
wp∏y nà∏ na za trud nie nie w na szym za -
k∏a dzie. W 2003 ro ku przy j´ li Êmy do
pra cy 372 no we oso by i wszyst ko
wska zu je na to, ˝e w tym ro ku licz ba
na szych pra cow ni ków zwi´k szy si´
o ko lej nych sto osób.
Fir m´ wi zy to wa li m.in. sze fo wie na szych
firm fa cie rzy stych – Giu sep pe Mor chio

(Fiat) i Ri chard Wa go ner (GM) – któ rych
li sty gra tu la cyj ne po twier dza jà osià ga ne
przez spó∏ k´ ce le we wszyst kich ob sza -
rach, naj wy˝ szà ja koÊç oraz me to dy za -
rzà dza nia za k∏a dem na naj wy˝ szym
Êwia to wym po zio mie. Nie na le ̋y te˝ za -
po mi naç o licz nych na gro dach, któ re
spó∏ ka otrzy ma ∏a, i z któ rych je ste Êmy
bar dzo dum ni. WÊród naj wa˝ niej szych
zna la z∏y si´ m.in. Po land’s Out stan -
ding Bu si ness Part ner (na gro da Mi ni -
stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo -
∏ecz nej oraz Ryn ków Za gra nicz nych),
a tak ̋e na gro da dla „Te go, któ ry zmie -
nia pol ski prze mys∏” (przy zna na przez
Pol skie To wa rzy stwo Wspie ra nia
Przed si´ bior czo Êci).
W przy sz∏oÊç pa trzy my z opty mi zmem,
po nie wa˝ na sze sil ni ki ma jà nie praw -
do po dob ne wzi´ cie. Wie my, ˝e na sze
sil ni ki, to na sza przy sz∏oÊç. 
Ad ria no Fon ta na,
pe∏ no moc ny 
cz∏o nek za rzà du
spó∏ ek Ma gne ti
Ma rel li w Pol sce
Po dwóch trud nych
la tach, rok 2003
oka za∏ si´ na resz cie
po zy tyw ny. Nie na ty -
le, na ile by Êmy so -
bie te go ˝y czy li, jed -
nak zwi´k sze nie wiel ko Êci pro duk cyj -
nych przez Fiat Au to Po land w dru giej
po ∏o wie ro ku po zwo li ∏o nam za czerp -
nàç po wie trza i pa t rzeç w przy sz∏oÊç
z opty mi zmem. 
Ma gne ti Ma rel li pra cu je w o wie le lep -
szej at mos fe rze, g∏ów nie dzi´ ki po li ty ce
obec nej dy rek cji Gru py Fiat, któ ra zre -
zy gno wa ∏a z dal szej ter cja li za cji i optu -
je za kon ty nu owa niem dzia ∏al no Êci
w za kre sie pro duk cji kom po nen tów.
Ma gne ti Ma rel li w Pol sce po sia da pra -
wie 1000 pra cow ni ków, w ze sz∏ym 
ro ku ob ro ty fir my wy nio s∏y oko ∏o 700
mln PLN, z cze go 245 mln po cho dzi
z za mó wieƒ spo za spó∏ ek Gru py Fiat
(22% ogól nych ob ro tów z eks por tu). 

Adriano Fontana
mar ki Fia ta: Se icen to,
Pan da i Pun to. W sto sun -
ku do ro ku 2002 war toÊç
w PLN na sze go eks por tu
wzro s∏a pra wie o 75%.
Ostat ni wy nik jest za s∏u gà
wiel kie go suk ce su, ja ki od -
nio s∏a na ryn kach eu ro pej -
skich no wa Pan da. Po zwo -
li ∏a nam od zy ska ç mia -
no naj wi´k sze go pol skie go eks por te ra.
W 2003 Fiat Au to Po land wy pro du ko -
wa∏ po nad 86 tys. no wych Pand.
W 2004 r. za k∏a d w Ty chach opuÊci ich
po nad 200 tys., z cze go 85% prze zna -
czo nych b´ dzie na eks port. Przed
nami jeszcze jedno wa˝ne zadanie –
od zys kanie odpowiedniego poziomu
rentow noÊci poprzez obni˝k´ kosztów
pro dukcji nowej Pandy.

Tadeusz Âwierczek
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Do naj wi´k szych ze sz∏o rocz nych osià -
gni´ç Ma gne ti Ma rel li Su spen sion
Sys tems, Ma gne ti Ma rel li Exhaust
Sys tems i Au to mo ti ve Li gh ting na le ̋y
nie wàt pli wie uru cho mie nie pro duk cji
pod ze spo ∏ów do no wej Pan dy, któ rej
za awan so wa nie tech nicz ne i tech no -
lo gicz ne nie wàt pli wie prze wy˝ sza do -
tych cza so we mo de le. 
Je Êli cho dzi o Au to mo ti ve Li gh ting,
któ rej tyl ko 30% ob ro tów po cho dzi
z ryn ku kra jo we go, na le ̋y pod kre Êliç
uru cho mie nie pro duk cji re flek to ra tyl -

ne go do Gol fa A5. Pro duk cja ta po -
zwo li ∏a na ugrun to wa nie na szej po zy -
cji ja ko do staw cy Gru py VW, dru gie go
co do wa˝ no Êci od bior cy na szych 
wy ro bów, a tak ̋e na po twier dze nie
na szej obec no Êci na ryn ku nie miec -
kim, gdzie ad re so wa na jest pra wie
po ∏o wa na sze go eks por tu i gdzie ge -
ne ro wa na jest jed na trze cia ogól nej
su my ob ro tów.
Cze go mo ̋e my ocze ki waç po 2004
ro ku? Mu si my na dal pod trzy my waç
naj wy˝ szy po ziom ja ko Êci na szych
wy ro bów oraz zmniej szaç kosz ty pro -
duk cji, dla te go ˝e kon ku ren cja w tym
za kre sie co raz bar dziej si´ za ostrza.
Chce my utrzy maç na szà sta bil nà 
po zy cj´ w Pol sce, gdzie je ste Êmy
obec ni od po nad dziesi´ciu lat i po -

zo staç g∏ów nym punk tem
od nie sie nia dla na szych
klien tów.
Zbi gniew Po kor ski,
szef Ope ra cji Prze my -
s∏o wych CNH Pol ska,
Pro ku rent Spó∏ ki 
Rok 2003 pod wie lo ma
wzgl´ da mi by∏ bar dzo do -
bry dla CNH Pol ska. W dal szym cià gu
roz wi ja my swo jà pro duk cj´ i roz sze -
rza my ga m´ pro duk tów. Ca∏ ko wi cie
no wym pro duk tem uru cho mio nym

w P∏oc ku jest pra sa wy po sa ̋o -
na w mo du∏ umo˝ li wia jà cy owi ja nie
bel fo lià pla sti ko wà (548COM -New
Hol land, 341W-Ca se). Je ste Êmy je -
dy nym pro du cen tem te go ty pu ma -
szyn w tej cz´ Êci Eu ro py. Przez ca ∏y
czas sta ra my si´ roz wi jaç na szà dzia -
∏al noÊç w za kre sie pro duk cji nie tyl ko
go to wych ma szyn, ale tak ̋e pod ze -
spo ∏ów i kom po nen tów. Kom po nen ty
i pod ze spo ∏y dla firm sio strza nych
CNH sta no wià zna czà cy udzia∏ pro -
duk cji w P∏oc ku. 
Na sze wy ro by sà ju˝ obec ne w Unii
Eu ro pej skiej (90% pro duk cji prze zna -
czo na jest na eks port), dla te go nie
bo imy si´ nad cho dzà cych zmian.
Po 1 ma ja 2004 ro ku znik nà gra ni ce,
zwià za ne z tym kosz ty, c∏a, itp., co

u∏a twi nam pra c´.
W naj bli˝ szych la tach
sku pi my si´ na zwi´k sze -
niu wy daj no Êci i ob ni ̋e -
niu kosz tów – dla te go
uno wo cze Ênia my na szà
pro duk cj´, in we stu je my
w no wo cze sne tech no lo -
gie wy twa rza nia (ob rób -

ka blach, spa wa nie i tech no lo gie
ma lo wa nia), nie ustan nie po pra wia -
my or ga ni za cj´ pra cy, udo sko na la my
lay out fa bry ki i sta no wi ska pra cy.

W naj bli˝ szym cza sie wpro wa dzi my
do dat ko wy mo du∏ do ist nie jà ce go
sy te mu in for ma tycz ne go BA AN,
umo˝ li wia jà cy kon tro l´ prze p∏y wu
ma te ria ∏ów za po mo cà ko dów pa -
sko wych (po czy na jàc od do sta wy
cz´ Êci po przez pro ces pro duk cyj ny
na wy ro bie go to wym koƒ czàc). Dzi´ -
ki te mu uda nam si´ za osz cz´ dziç
du ̋o cza su, to u∏a twi tak ̋e zna czà co
bie ̋à ce nad zo ro wa nie pro ce su lo gi -
stycz ne go pro duk cji.
Przez ca ∏y czas wspó∏ pra cu je my tak -
˝e z na szy mi fir ma mi sio strza ny mi
z Gru py Ca se New Hol land i roz wa ̋a -
my mo˝ li wo Êci uru cho mie nia w P∏oc -
ku pro duk cji no wych wy ro bów – do -
tàd nie pro du ko wa nych w tym 
ob sza rze.

Zbigniew Pokorski



Panda
w deszczu
nagród
Fiat Panda od chwili wprowadzenia
do produkcji cieszy si´ nie
s∏abnàcym powodzeniem, o czym
Êwiadczà tak˝e zdobyte od tego
czasu znaczàce tytu∏y. Najwa˝niejsze
jest na pewno uzyskanie presti˝owej
nagrody „Car of the Year 2004”,
przyznawanej przez 58 osobowe jury
dziennikarzy motoryzacyjnych z 22
krajów Europy. 
Kolejnà nagrodà by∏ tytu∏ „Auto
Europejskie 2004 roku”, przyznawany
od 1987 roku przez Zwiàzek
Dziennikarzy Motoryzacyjnych W∏och
(UIGA). Decydujàcym kryterium jest
po∏àczenie technologii, ceny i stylu.
Fiat Panda wyprzedzi∏ m.in. Citroëna
C2, Pluriela, Lanci´ Ypsilon, BMW 5
oraz Nissana Micr´. 
Fiat Panda zwyci´˝y∏ tak˝e w trzeciej
edycji konkursu „Autobest 2004”,
w którym o wyborze decyduje jury
z∏o˝one z dziennikarzy
motoryzacyjnych reprezentu -
jàcych dziewi´ç rozwijajàcych si´
krajów europejskich – Bu∏gari´, Cypr,
Chorwacj´, Macedoni´, Czechy,
Rumuni´, S∏owacj´, Turcj´
i Jugos∏awi´. O zwyci´stwie Fiata
Pandy zadecydowa∏ stosunek ceny
do jakoÊci wraz z doskona∏à siecià
sprzeda˝y i obs∏ugi oraz
przestrzennym wn´trzem. Fiat Panda 
wyprzedzi∏ Opla Meriv´, Renault
Megane II Sedan i Forda Fusion. 
Kolejne wyró˝nienie Pandzie
przyzna∏o pismo Rynki Zagraniczne
– „IndywidualnoÊç Rynku –
Merkury 2003”. 
Fiat Panda otrzyma∏ nagrod´
w kategorii PRODUKT, który cechuje
jakoÊç i nowoczesna technologia.
Nagrody przyznali Pandzie równie˝
czytelnicy dwutygodnika Auto Moto
i miesi´cznika Auto Sukces. 

Na ta le Ri ga no, 
pre zes Ive co Po land
Po za koƒ cze niu re or ga ni -
za cji sie ci dys try bu cji,
w wy ni ku któ rej ma my
pi´ ciu ofi cjal nych de ale -
rów, 9 punk tów sprze da -
˝y i 23 punk ty ob s∏u gi,
naj wa˝ niej szym ce lem
sta ∏o si´ o˝y wie nie dzia ∏al no Êci han dlo -
wej, zw∏asz cza po ostat nich trud nych
la tach, kie dy ry nek po jaz dów do staw -
czych w la tach 1998-2002 stra ci∏ 50%

po py tu. W re zul ta cie
w 2003 ro ku sprze da li -
Êmy 1450 po jaz dów, co
sta no wi wzrost o ok.
40% w sto sun ku do ro -
ku 2002.
W lu tym otwar to ogól -
no kra jo wy ma ga zyn cz´ -
Êci za mien nych, któ ry
po zwo li∏ nam znacz nie
skró ciç czas ob s∏u gi klien ta, a tak ̋e po -
lep szyç po ziom us∏ug ofe ro wa nych
w warsz ta tach na praw czych.
Obok Stra lis AS, wy lan so wa ne go
w 2002 ro ku, w ma ju ub. r. na ry nek
we sz∏a wer sja Stra lis AT, a przede
wszyst kim no wy Eu ro car go, li der pod
wzgl´ dem sprze da ̋y w Eu ro pie, któ ry
przy j´ to tak ̋e z du ̋ym za in te re so wa -

niem na ryn ku pol skim. Naj -
now sze wie Êci mó wià, i˝
w stycz niu sprze da˝ tych sa -
mo cho dów da ∏a nam nie ba -
ga tel ne 20,6% udzia  ∏ów
w ryn ku, dzi´ ki m.in. ta kim
klien tom, jak Da no ne i Dar
Na tu ry. Po czà tek ro ku 2004
za in au gu ro wa li Êmy sta wia -

jàc so bie za cel nie tyl ko utrzy ma nie po -
zy tyw ne go tren du sprze da ̋y, lecz rów -
nie˝ wzmoc nie nie na szej efek tyw no Êci
w ob sza rze Ob s∏u gi Klien tów. Chce my
za cho waç ta ki po ziom us∏ug serwi -
sowych, któ ry po zwo li nam na rów nà
wal k´ z kon ku ren cjà.
Ma rek Ka na fek, 
dy rek tor Tek sid Iron Po land 
Rok 2003 nie by∏ najlep szym ro kiem
dla sko czow skiej od lew ni. Uzy ska li Êmy
co praw da po zy tyw ny wy nik fi nan so wy,
ale po ja wi ∏o si´ kilka nie ko rzyst nych
zja wisk. Za no to wa no spa dek za mó wieƒ
(42.380 ton od le wów za miast
49.600). Spa dek ten spo wo do wa ny
by∏ zmniej sze niem za mó wieƒ, który wy -
nika ze spad ku za po trze bo wa nia na sa -
mo cho dy. Nie zdo ∏a ∏y tej ten den cji wy -
rów naç no we uru cho mie nia, a w 2003

by ∏o ich spo ro. Wpro wa dzo no
bo wiem do pro duk cji 22 no -
we de ta le plus 10 prze j´ tych
z in nej od lew ni. Wzmoc nio -
na zo sta ∏a obec noÊç na ryn -
kach ze wn´trz nych – na eks -
port sprze da no 72% pro duk -
cji, pra wie wszyst ko na ryn ki
Unii Eu ro pej skiej. 
Po mi mo nie ko rzyst nych ten -
den cji w zby cie od le wów,

uda ∏o si´ nie re du ko waç li czeb no Êci za -
∏o gi – wpro wa dzo no pro gra my oszcz´d -
no Êcio we, prze j´ to znacz ne ilo Êci prac
zle ca nych uprzed nio na ze wnàtrz, uru -
cho mio no do dat ko we bry ga dy re mon -
to we, co po zwo li ∏o ogra ni czyç za ku py
us∏ug. Dzi´ ki ta kim dzia ∏a niom za cho -
wa ny zo sta∏ po ten cja∏ od lew ni, tak po -
trzeb ny w przy pad ku wzro stu pro duk cji.

Natale Rigano

Marek Kanafek
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Âwia to wa pra pre mie ra Fia ta Sti lo Mo del Year od by ∏a si´ na tar gach
Mo tor show w Bo lo nii. Na ryn ku sa mo chód do st´p ny jest ju˝ od stycz nia.
W cià gu dwóch lat w Eu ro pie sprze da no ∏àcz nie 350.000 eg zem pla rzy te -
go sa mo cho du. W 2003 ro ku we W∏o szech oka za∏ si´ naj le piej sprze da wa -
nym au tem seg men tu C. Wer sja Mul ti Wa gon, wpro wa dzo na na ry nek w li -
sto pa dzie 2002 ro ku, zo sta ∏a do tej po ry sprze da na w licz bie 50.000 sztuk.
Dzi siaj, aby wzmoc niç i po pra wiç po zy cj´ Sti lo wo bec kon ku ren cji, wpro wa -
dzo no kil ka ko sme tycz nych zmian w wy glà dzie oraz dwa no we sil ni ki.
Naj bar dziej zna czà ce zmia ny w syl wet ce sa mo cho du do ty czà cz´ Êci tyl nej
wer sji pi´ cio drzwio wej. Na no wo za pro jek to wa no kszta∏t drzwi ba ga˝ ni ka
oraz uprosz czo no kszta∏t zde rza ka, re zy gnu jàc ze stop nio wa ne go wg∏´ bie -
nia. Âwia t∏a prze ciw m giel ne prze nie sio no z oko lic ta bli cy re je stra cyj nej
– ich funk cj´ przej mu jà no we go ty pu tyl ne lam py ze spo lo ne. 
W wer sjach pi´ cio drzwio wych za sto so wa no wzd∏u˝ ne prze t∏o cze nia bocz ne
i zde rza ki w ko lo rze nad wo zia. Wszyst kie zmia ny na da jà po jaz do wi bar dziej
wy ra fi no wa ny i har mo nij ny cha rak ter. Okrà g∏e lo go Fia ta znaj du je si´ te raz
w cen tral nym miej scu po kry wy ba ga˝ ni ka.
W ga mie z 2004 ro ku znaj dzie my tak ̋e sie dem no wych ko lo rów nad wo zia,
zaÊ w wer sji trzy drzwio wej alu fel gi 16” o bar dziej agre syw nym kszta∏ cie.
Wn´ trze wer sji pi´ cio drzwio wej i Mul ti Wa gon za pro jek to wa no w dwóch 
od cie niach te go sa me go ko lo ru, ja Êniej szy po kry wa dol nà cz´Êç de ski roz -
dziel czej i tu ne lu. 
W te go rocz nej ga mie Sti lo pro po nu je sie dem ró˝ nych sil ni ków: czte ry ben -
zy no we oraz trzy tur bo die sel „Com mon Ra il”. Dwa z ze spo ∏ów na p´ do wych
nie wy st´ po wa ∏y do tej po ry w ˝ad nym in nym mo de lu. Sà to 1.4 16v Fi re

Dwa zu pe∏ nie no we sil ni ki, fa ce li fting 
tyl nej cz´ Êci w wer sji pi´ cio drzwio wej, 
no we ko lo ry la kie ru oraz wie le no wych 
ro dza jów ta pi cer ki. To ofer ta no wej ga my
Fia ta Sti lo na 2004 rok. 

Oto Sti lo 
Mo del Year 

o mo cy 95 KM oraz 1.9 Mul ti jet
o mo cy 140 KM. W ce lu po pra wy 
ja ko Êci i pre cy zji pro wa dze nia, przy -
czep no Êci do dro gi oraz kom for tu
jaz dy i sa mo po czu cia pa sa ̋e rów,
kon struk to rzy wpro wa dzi li ca ∏y sze -
reg ulep szeƒ, po czy na jàc od nie za -
le˝ nych za wie szeƒ przed nich ty pu
McPher son.
Fiat Sti lo Mo del Year nie re zy gnu je
na tu ral nie z naj sil niej szych atu tów
po przed niej ge ne ra cji te go mo de lu,
ta kich jak naj wy˝ szej kla sy bez pie -
czeƒ stwo, no wa tor ska tech no lo gia
oraz wy po sa ̋e nie jak w sa mo cho -
dach wy˝ sze go seg men tu. Wer sje
pi´ cio drzwio we oraz Mul ti Wa gon sà 
naj lep szym przy k∏a dem opty mal ne -
go my Êle nia o wy po sa ̋e niu oraz pla -
no wa niu prze strze ni we wn´trz nej
i ich do sto so wa niu do pa sa ̋e rów
i ilo Êci ba ga ̋u. 
Wn´ trze hatch bac ka i Mul ti Wa gon
jest funk cjo nal ne i ela stycz ne jak
w przy pad ku sa mo cho dów MPV.
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OCZE KI WA NIE
NA PAN D¢ 4X4
Wszy scy z nie cier pli wo Êcià ocze ku je -
my na Pan d´ z na p´ dem 4x4, ale
trze ba b´ dzie po cze kaç jesz cze do je -
sie ni bie ̋à ce go ro ku. Pro to ty po wa
wer sja Pan dy z na p´ dem na czte ry ko -
∏a zo sta ∏a za pre zen to wa na pod czas
Sa lo nu Sa mo cho do we go w Bo lo nii.
W sto sun ku do kla sycz ne go mo de lu
au to jest wy˝ sze o ca ∏e pi´ç cen ty me -
trów, co sprzy ja jeê dzie te re no wej i po -
pra wia wi docz noÊç. Âred ni ca skr´ tu
wy no si 9,1 me tra, co spra wia, ˝e
Pan da jest nie zwy kle ∏a twa
w pro wa dze niu. Ko ∏a
o Êred ni cy 185/65
R14 oraz wy mia ry
po jaz du (150 cm
wy so ko Êci) na da -
jà Pan dzie cha rak -

ter praw dzi we go te re no we go au ta
i po zwa la jà na po ru sza nie si´ na wet
po nie sta bil nej na wierzch ni. Sa mo -
chód spra wia wra ̋e nie ma ∏e go po jaz -
du off -ro ad, po przez ochron ne
wzmoc nie nia zde rza ków, sze ro ki pas
an ty ude rze nio wy oraz ochro n´ pod -
sta wy sil ni ka.
Pan da w wer sji 4x4 b´ dzie mia ∏a ob -
szer nà prze strzeƒ ∏a dun ko wà. To
zresz tà je den z naj sil niej szych punk -
tów no we go mo de lu: 

wiel koÊç ba ga˝ ni ka mo˝ na re gu lo waç
od 206 do mak si mum 860 dm3. Zin -
te gro wa ny na p´d na czte ry ko ∏a, ze
sprz´ g∏em wi sko tycz nym, po zwa la
na swo bod ne pro wa dze nie w ka˝ dych
wa run kach. 
No wa Pan da to do sko na ∏y wóz do
jazdy na wet w naj trud niej szym te re nie,
cze go do wo dem sà cho cia˝ by kà ty
usta wie nia nad wo zia wo bec na -
wierzch ni.: 26o kàt na tar cia (mak sy -
mal ny kàt przed ni, pod któ rym sa mo -
chód wje˝ d˝a pod gó r´ bez sty ku pod -
wo zia z pod ∏o ̋em) 45o kàt „zej Êcia”
oraz 19o kàt prze chy le nia. Mak sy mal -
ne mo˝ li we na chy le nie prze kra -
cza 50%. W wer sji z na p´ dem
na czte ry ko ∏a, ofe ro wa ne b´ dà dwa
sil ni ki: spraw dzo ny ju˝ 1.2 Fi re o mo -
cy 60 KM oraz no wo cze sny 1.3 Mul ti -
jet o mo cy 70 KM. Uzu pe∏ nie niem wy -
po sa ̋e nia jest elek trycz ne wspo ma -
ga nie kie row ni cy Du al dri ve oraz uk∏ad
ha mul co wy z tar cza mi o Êred ni cy 240
mi li me trów.

Po trzech latach
od premiery w Fiat Doblò
Cargo wprowadzono
szereg nowoÊci,
majàcych na celu
umocnienie wizerunku
modelu. Model
Year 2004 dost´pny
b´dzie w nowej gamie
kolorów zewn´trznych
(11 kolorów, w tym
4 nowe: dwa pastelowe
i dwa metalizowane)
i wewn´trznych, 
z ca∏kowicie nowymi
obiciami, nowà deskà
rozdzielczà i nowymi
ko∏pakami na ko∏a.
Oprócz dotychcza -
sowych 4 silników Doblò
Cargo Model Year 2004
oferuje nowà jednostk´
nap´dowà:

1.9 JTD wzmocniony
do 105 KM. 
Ca∏kowità nowoÊç
stanowi wersja Kombi
7 miejscowa,
skierowana do tych
klientów, którzy
poszukajà pojazdu
do u˝ytkowania w pracy
w ró˝nych sytuacjach. 
W tej wersji istnieje
mo˝liwoÊç przewo˝enia
do 6 pasa˝erów oprócz
kierowcy, oraz mo˝liwoÊç
za∏adunku do ok. 3000
dm3 przy wykorzystaniu

wszechstronnoÊci
siedzeƒ drugiego
i trzeciego rz´du.
Doblò Kombi 7 b´dzie
móg∏, bez wàtpienia,
odgrywaç istotnà rol´
w okreÊlonych sektorach
transportu osób, 
jak i sprz´tu: 
jest to najbardziej
kompak towy,
7 miejscowy samochód
i najtaƒszy w swojej
kategorii (maksy -
malna ∏adownoÊç
po najni˝szej cenie).

DO BLÒ CAR GO MO DEL YEAR



Dla cze go pro wa dze nie no we go co upè
jest tak emo cjo nu jà ce?
„To za s∏u ga sil ni ków. Sze Êcio cy lin dro wy
sil nik o po jem no Êci 3.2 l. prze je -
cha∏ 22 km tra s´ w Nur bur gring w 8
mi nut i 50 se kund. Aby uzy skaç po -
dob ny wy nik w sa mo cho dzie oso bo -
wym, ko niecz ny by∏ by sil nik o znacz nie
wi´k szej po jem no Êci. Dro ga ha mo wa -
nia od 100 do 0 km/godz. wy no si 36
me trów. W pre mie ro wej wer sji Al fy GT
za mon to wa li Êmy tak ̋e sil nik 1.9 Mul ti -
jet 150 KM o wy jàt ko wym mo men cie
ob ro to wym. Ka˝ dy, kto go wy pró bu je,
do ce ni je go wy so kà spraw noÊç. God ny
uwa gi jest tak ̋e dwu li tro wy sil nik JTS,
z in no wa cyj nym sys te mem bez po Êred -
nie go wtry sku ben zy ny”. 
Tak po t´˝ ne sil ni ki wy ma ga jà za sto so -
wa nia za awan so wa nej tech no lo gii: za -
wie sze nia przed nie w uk∏a dzie dwu wa -
cha czo wym, za po ̋y czo ne z For mu ∏y 1;
za wie sze nia tyl ne ty pu McPher son,
gwa ran tu jà ce mak sy mal nà sta bil noÊç
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Al fa Ro meo GT to po ∏à cze nie ele gan cji i wy so kich osià gów. Naj wy˝ szej kla -
sy spor to we au to pod bi je ser ca tych, któ rzy lu bià szyb kà jaz d´ i komfort. 
O Al fie GT roz ma wia my z Pa olem Mas sai, wi ce pre ze sem En gi ne ering Al fa 
Ro meo. „Chcie li Êmy stwo rzyç mo del co upè o wy so kich osià gach, zgod nie ze
wspa nia ∏à tra dy cjà Al fy Ro meo. Au to wy god ne i ele ganc kie, któ re po zy ska ∏o -
by wzgl´ dy klien tów, ko cha jà cych spor to wy styl jaz dy, ale nie zno szà cych 
ty po wych dla co upè ogra ni czeƒ, ja ki mi sà ma ∏y ba ga˝ nik i sto sun ko wo nie -
wiel ka prze strzeƒ we wnàtrz po jaz du”.
Dla osià gni´ cia ce lu Al fa Ro meo od da ∏a do dys po zy cji kon struk to rów swo je
naj lep sze za so by. „Plat for ma tech nicz na, pod kie row nic twem Car la Fu gaz za,
Scot tie go i For tu na to – wy ja Ênia da lej Mas sai – opra co wa ∏a zu pe∏ nie no wy
pro jekt. In ̋y nie ro wie ze szko ∏y Al fy Ro meo, przy zwy cza je ni do wir tu al nych 
ba daƒ i ob li czeƒ zwià za nych z za cho wa niem si´ po jaz du na dro dze oraz 
póê niej szej ich we ry fi ka cji na praw dzi wym to rze, scha rak te ry zo wa li ten sa mo -
chód ja ko ty po wo spor to wy. Pró by tech nicz ne prze pro wa dzo no nie tyl ko
w Ba loc co, ale tak ̋e na co naj mniej pi´ ciu to rach mi´ dzy na ro do wych,
na przy k∏ad w Nu rbur gring, na jed nej z naj trud niej szych tras te stu jà cych kom -
fort i przy czep noÊç sa mo cho du do pod ∏o ̋a”.
Na wy ni ki pra cy kon struk to rów nie trze ba by ∏o d∏u go cze kaç. Dzien ni ka rze bran -
˝o wi, któ rzy przy oka zji pra pre mie ry mie li oka zj´ pro wa dziç Al f´ GT w Mon te Car -
lo, wy da li bar dzo po chleb ne opi nie. Pa olo Mas sai nie ukry wa za do wo le nia: „Zo -
sta ∏a wy pró bo wa na na bar dzo trud nym od cin ku tra sy. Wszy scy zgod nie stwier -
dzi li, ˝e pro wa dze nie Al fy GT da je du ̋o emo cji. Otrzy ma li Êmy gra tu la cje za do -
sko na ∏e wy wa ̋e nie, zwrot noÊç i sta bil noÊç au ta i za je go szyb kie re ago wa nie”.

Nowy model, agresywny jak coupè, ma
mi´kkie op∏ywowe linie i niezwyk∏à w∏oskà
elegancj´. Samochód oferuje najwy˝szej
klasy osiàgi oraz maksimum bezpieczeƒstwa,
które wp∏ywajà tak˝e na przyjemnoÊç jazdy. 

Sportowa
i wygodna

Alfa GT



Uro da 
z met kà 
Ber to ne
Wszyscy wielcy styliÊci
samochodowi wczeÊniej czy
póêniej mieli okazj´ „ubieraç”
samochody marki Alfa Romeo.
W przypadku Alfy GT,
konsultantem marki by∏o
Centrum Stylistyczne Bertone.
Trudno si´ wi´c dziwiç, ˝e
obecny model formà nawiàzuje
do pierwszego pojazdu z serii
GT, czyli do Alfy Giulia Sprint,
której projektantem w 1963
roku by∏ nie kto inny, jak 
Nuccio Bertone. 
Oba modele wyró˝nia ten 
sam sportowy charakter,
podobna smuk∏a sylwetka,
mi´kkie zaokràglone linie
nadwozia, a tak˝e niezwyk∏a
w∏oska elegancja. 
Alfa GT o d∏ugoÊci 4,48 m 
ma agresywnà i kompaktowà
form´. Jest rozpoznawalna
ze wzgl´dy na kilka
charakterystycznych 
cech, wyra˝ajàcych si∏´
i agresywnoÊç: du˝a przednia
kratka wlotu powietrza,
od której rozchodzà si´ linie
nadwozia, starannie
zaprojektowane reflektory
przednie o przykuwajàcym
uwag´ kszta∏cie, a tak˝e 
nieco Êci´ty i zw´˝ajàcy si´ 
ku górze ty∏ wozu. 
Do tego boczne linie,
o charakterystycznych
dynamicznych i strzelistych
przet∏oczeniach. 
Napi´te linie zbiegajàce si´
z ty∏u i stosunkowo niewielka
powierzchnia przeszklona dajà
wra˝enie elegancji,
a jednoczeÊnie wi´kszej
solidnoÊci. 
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pod czas ma new rów przy du ̋ej szyb ko -
Êci oraz ela stycz noÊç pod czas jaz dy
w cy klu mie sza nym; sys tem VDC (Ve -
hic le Dy na mic Con trol), ory gi nal ne roz -
wi ni´ cie tech no lo gii ESP, któ ra umo˝ li -
wia przy wró ce nie sa mo cho du na tra -
jek to ri´ jaz dy w przy pad ku utra ty sta bil -
no Êci; ASR, któ ry za po bie ga po Êli zgo wi
kó∏ i wresz cie ABS ∏àcz nie z sys te mem
EBD, ko ry gu jà cym ha mo wa nie.
„Uk∏ad nad wo zia i za wie sze nia – wy ja -
Ênia Mas sai – opra co wa no z my Êlà
o po pra wie osià gów, ale pod uwa g´
bra no tak ̋e ak tyw ne bez pie czeƒ stwo.
Za wie sze nie, opo ny i pod wo zie mu szà
gwa ran to waç przy czep noÊç do pod ∏o ̋a
oraz ste row noÊç po jaz du. 
Kie row ca lu bià cy spor to wà jaz d´ mo ̋e
czer paç przy jem no Êç ste ru jàc pe da ∏em
ga zu. Wy star czy zdjàç z nie go no g´,
a sa mo chód ∏a god nie wcho dzi w za -
kr´t, na st´p nie na ci snàç pe da∏, aby
sa mo chód wró ci∏ do jaz dy na wprost.
W ce lu po twier dze nia ak tyw ne go bez -
pie czeƒ stwa no we go mo de lu co upè Al -
fa Ro meo prze pro wa dza test, któ ry roz -
wie wa wàt pli wo Êci kon tro li tech nicz nej.
Sa mo chód pod da ny zo sta je utra cie
sta bil no Êci po przez skr´t pod kà -
tem 45-50o, za cià gni´ ty zo sta je ha mu -
lec r´cz ny, a tak ̋e zwol nio na kie row ni -
ca, pe da∏ ha mul ca i ga zu. Al fa sa ma
wy cho dzi na pro stà po dwóch wa ha -
d∏o wych wy chy le niach. Przy pod wo ziu
te go ty pu in ter wen cja sys te mu VDC
na sil ni ki i uk∏ad ha mul co wy w mo -
men cie utra ty przy czep no Êci zo sta je
za trzy ma na. Urzà dze nie nie in ge ru je
w tryb jaz dy i nie ogra ni cza przy jem no -
Êci sa mo dziel ne go pro wa dze nia”.
Nie za po mi naj my o p∏yn no Êci jaz dy
i kom for cie. „Za wie sze nia – wy ja Ênia
da lej Mas sai – sà ta kie jak w Al fie 156,
ale chcie li Êmy ˝e by mo del ten po zwa -
la∏ na bli˝ szy kon takt kie row cy z po jaz -
dem, ˝e by by∏ bar dziej ste row ny a rów -
no cze Ênie wy god ny. Sto su jàc sy mu la -
cj´ kom pu te ro wà, osià gn´ li Êmy opty -
mal ny efekt”.

DA NE TECH NICZ NE
SIL NIK 3.2 V6 24v 2.0 JTS 1.9 M-jet 16v  

MOC MAKSYMALNA 240 KM przy 6200 obr./min 165 KM przy 6400 obr./min 150 KM przy 4000 obr./min 

MAKSYMALNY MO MENT OB RO TO WY 300 Nm przy 4800 obr./min 206 Nm przy 3250 obr./min 305 Nm przy 2000 obr./min

PO JEM NOÊÇ CY LIN DRÓW 3179 cm3 1970 cm3 1910 cm3

MAKSYMALNA PR´D KOÊÇ 243 km/h  216 km/h 209 km/h  

PRZY SPIE SZE NIE OD 0 DO 100 km/h 6,7 sek  8,7 sek 9,6 sek  

ZU ̋ . PA LI WA W CY KLU MIEJ SKIM 18,6 l/100 km  12,3 l/100 km  8,7 l/100 km  

ZU ̋ . PA LI WA W CY KLU PO ZA MIEJ SKIM 8,7 l/100 km  6,8 l/100 km  5,4 l/100 km  

ZU ̋ . PA LI WA W CY KLU MIE SZA NYM 12,4 l/100 km  8,7 l/100 km  6,7 l/100 km  

WK∏AD PO SZCZE GÓL NYCH SEK TO RÓW

Awangardowa pod
wzgl´dem wyposa˝enia,
silników i zespo∏ów
mechanicznych Alfa GT,
powsta∏a przy 
wspó∏ pracy kilku
ró˝nych spó∏ek Grupy. 
Magnetti Marelli
dostarczy∏a
automatycznà skrzyni´
biegów Selespeed,
przednie lampy 
oraz zawieszenia. 
Teksid wykona∏ bloki
cylindrów do silników
1.8 Twin Spark, 1.9 JTD
i 2.0 JTS. Spó∏ka,
poprzez kontrolowanà

przez siebie Meridian
Technologies, produkuje
tak˝e magnezowy pas
poprzeczny pod desk´
rozdzielczà. 
Comau z kolei zadba∏
o wszystkie urzàdzenia
wytwarzajàce karoseri´
w zak∏adzie
w Pomigliano Arco. 
W OÊrodku Badawczym
Elasis wykonano
niezwykle surowe testy
kompatybilnoÊci
elektromagnetycznej,
dokonano tak˝e
pomiarów akustycznych
i przeprowadzono testy

charakterystyk statycz -
nych i dynamicznych
oraz komfortu akustycz -
nego wewnàtrz pojazdu. 
Elasis jest tak˝e
producentem
oprogramowania
software Selespeed. 
Na koniec Centrum
Badawcze Fiata (CRF),
które oprócz know–how,
wykorzystanego 
w kons trukcji
silników 1.3 Multijet
i 2.0 JTS, zadba∏o 
tak˝e o odpowiednià
technologi´ symulacji
i badania pojazdów.



No wa Al fa 166 
Pi sa li Êmy ju˝ o niej przy oka zji Sa lo nu 
we Frank fur cie. Te raz no wa Al fa 166 
za de biu tu je w Pol sce. Zmia ny do ty czà
g∏ów nie cz´ Êci przed niej, gdzie do mi nu je
wiel kie lo go Al fy Ro meo g∏´ bo ko za ko -
twi czo ne na li nii po mi´ dzy zde rza ka mi. 
No wy kszta∏t re flek to rów i dwa po zio me
wlo ty po wie trza po t´ gu jà wra ̋e nie si ∏y,
jak by dla pod kre Êle nia, ˝e pod ma skà
znaj du je si´ sil nik o wi´k szej mo cy. 
Ta ki jak no wy 6-cy lin dro wy 3.2 24v
o 240 KM, któ ry do ∏à czy∏ do 3.0 V6 24v
o 220 KM. Oba sil ni ki ma jà ró˝ ny 
cha rak ter. Pierw szy od zna cza si´ spor -
to wym tem pe ra men tem. Dru gi da je nie -
co ni˝ sze osià gi, ale za pew nia p∏yn noÊç
jaz dy. Oprócz tego do st´p ne sà silniki
ben zy no we: 2.5 6V 24v (188 KM) 
i 4-cy lin dro wy 2.0 TS o 150 KM. Ofer t´
uzu pe∏ nia jà  5-cy lin dro we sil ni ki tur bo -
die sel: 2.4 JTD 10v o 150 KM i no wy
2.4 Mul ti jet 20v. Re wo lu cyj ny sys tem
wtry sku da je sil ni ko wi moc 175 KM 
oraz do sko na ∏y mo ment rów ny 385 Nm
przy 2000 ob ro tów. Wszyst kie sil ni ki 
po ∏à czo ne sà z me cha nicz nà 6-bie go wà
skrzy nià za wy jàt kiem 3.0 V6 24v, 
do st´p ne go z au to ma tycz nà skrzy nià
bie gów. 2.4 Mul ti jet 20v mo ̋e byç 
po ∏à czo ny z au to ma tycz nà skrzy nià 
o 5 prze ∏o ̋e niach.

Ga ma no wej Al fy 166 za wie ra trzy ró˝ ne
wy po sa ̋e nia: Im pres sion, Pro gres sion
i Di stinc ti ve. W ra mach opcji do st´p ny
jest rów nie˝ „pack TI”, tzn. tu ry sty ka
mi´ dzy na ro do wa, obej mu jà cy ob ni ̋o ne
za wie sze nia, ob r´ cze ze sto pu 18’’ oraz
fo te le wy koƒ czo ne czar nà skó rà z lo go
mar ki. Wn´ trza Al fy 166 zo sta ∏y ca∏ ko -
wi cie od no wio ne i dla ka˝ de go wy po sa -
˝e nia ma jà in ny cha rak ter: spor to wy,
ele ganc ki lub kla sycz ny. 

Al fa GT do st´p na jest w 3
wer sjach wy po sa ̋e nia: 
– Pro gres sion – z sil ni ka -
mi 2.0 JTS i 1.9 Mul tijet
16v, sie dze nia i pa ne le
we wn´trz ne wy ko na ne
z two rzy wa Al fa tex 
(no wy ro dzaj ma te ria ∏u
syn te tycz ne go z mi kro fi -
bry, opatentowanego
przez Alfa Romeo); 
– Di stinc ti ve z ta pi cer kà
we wn´trz nà oraz fo te lami
ze skó ry w pi´ ciu ró˝ nych
ko lo rach; 
– Lu xu ry – ja ko naj bar -
dziej luk su so wa –
ma obi cia sie dzeƒ 

i we wn´trz nà ta pi cer k´
z mi´k kiej skó ry o na zwie
„pie no fio re”.
Naj wy˝ szej kla sy ma te ria -
∏y, wy szu ka na ga ma 
ko lo ry stycz na, któ rà 
mo˝ na do wol nie 
ze sta wiaç z 12 ró˝ ny mi
bar wa mi nad wo zia 
– mo˝ li woÊç swo bod ne go
do bo ru ko lo rów rów nie˝
de cy du je o przy jem no Êci
jaz dy. 
W Al fie GT za mon to wa no
naj no wo cze Êniej sze 
roz wià za nia zwi´k sza jà ce
kom fort, ta kie jak kli ma -
ty za cja dwu stre fo wa,

Cru ise Con trol, ra dio 
sa mo cho do we z od twa -
rza czem p∏yt kom pak to -
wych (na ˝y cze nie tak ̋e
pli ków Mp3), sys tem Hi -Fi
Bo se, Con nect, Nav+
z przy ci ska mi ste ru jà cy mi
ra dia i te le fo nu ko mór ko -
we go w kie row ni cy. 
Po za tym nie spo ty ka ny
do tàd wie lo funk cyj ny
ekran, któ ry oprócz 
tra dy cyj nych in for ma cji
do ty czà cych po dró ̋y,
wska zu je tak ̋e pro ble my
do ty czà ce funk cjo no wa -
nia po jaz du i su ge ru je
spo so by ich roz wià za nia.

TRZY RO DZA JE WY PO SA ̋ E NIA
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Za po trze bo wa nie na au ta jed no bry ∏o we jest co raz wi´k sze. Sà to 
bo wiem sa mo cho dy stwo rzo ne dla osób ener gicz nych, któ re pra gnà ˝yç
na lu zie, sà cie ka we Êwia ta, lu bià zwie dzaç in te re su jà ce miej sca oraz dzie liç
si´ swoimi wra ̋e nia mi z in ny mi.
Dla tych, któ rzy ma jà ta kie pra gnie nia, a jed no cze Ênie sà przy zwy cza je ni
do ota cza nia si´ przed mio ta mi z kla sà, dla tych, któ rzy szu ka jà naj lep szych
ofert na ryn ku, Lan cia stwo rzy ∏a sa mo chód luk su so wy po rów ny wal ny z eli tar -
nà li mu zy nà, a jed no cze Ênie po sia da jà cy prze stron ne wn´ trze (d∏u goÊç
4,75 m, sze ro koÊç 1,86 m i wy so koÊç 1,75). Phe dra jest wy ra zem 
te go sa me go w∏o skie go sty lu ˝y cia, co The sis. Nie przy pad kiem, ∏à czà je
pew ne ele men ty sty li stycz ne, jak wy d∏u ̋o na pio no wa krat ka wlo tu po wie trza,
czy przy jem ne dla oka i mi ∏e w do ty ku wn´ trze, do pra co wa ne w naj mniej -
szym szcze gó le i przy sto so wa ne dla wi´k szej licz by osób. Ja ko sztan da ro wy
sa mo chód Lan cii, Phe dra bie rze przy k∏ad ze stu dyj ne go mo de lu Dia lo gos,
w któ rym po raz pierw szy za sto so wa no kon cep cj´ wn´ trza au ta na wià zu jà ce -
go do „kap su ∏y bez pie czeƒ stwa” i jed no cze Ênie sa lo nu. 

Lan cia Phe dra jest wy ra zem te go sa me go
w∏o skie go sty lu ˝y cia, co The sis. 
Wy ró˝ nia jà prze strzeƒ i ela stycz noÊç au ta
jed no bry ∏o we go oraz pre sti˝ sa mo cho du 
fla go we go. Jej atu tem jest, mi´ dzy in ny mi,
wy ra fi no wa na tech no lo gia za pew nia jà ca
bez pie czeƒ stwo i kom fort. 

Wszyst ko to prze k∏a da si´ na wy god -
ne i przy jem ne wn´ trze z obi cia mi 
z Al can ta ry lub skó ry, au to ma tycz nà
kli ma ty za cjà utrzy mu jà cà ró˝ nà tem -
pe ra tu r´ dla pa sa ̋e rów i kie row cy,
pod grze wa ne fo te le, re gu lo wa ne
elek trycz nie i ob ra ca ne, któ re umo˝ -
li wia jà pa sa ̋e rom swo bod nà pra c´
i roz mo w´ twa rzà w twarz.
Jed nym s∏o wem kom fort. A oprócz
te go wie le in nych naj no wo cze Êniej -
szych roz wià zaƒ tech no lo gicz nych.
Bez pie czeƒ stwo gwa ran tu je szeÊç
po du szek po wietrz nych, ABS z ko rek -
to rem ha mo wa nia EBD, sys tem 
sta bi li za cji to ru jaz dy ESP, uk∏ad

W∏o ska 
sztu ka 

po dró ̋ o wa nia
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wspo ma ga jà cy awa ryj ne ha mo wa nie.
Do te go sys tem Con nect Nav, naj no -
wo cze Êniej sze, zin te gro wa ne na rz´ -
dzie te le in for ma tycz ne do st´p ne
na ryn ku. To ro dzaj asy sten ta po k∏a -
do we go, znaj du jà ce go si´ w Êrod ko -
wej cz´ Êci de ski roz dziel czej, któ re mu
mo˝ na zle ciç po ∏à cze nie te le fo nicz ne,
w∏à cze nie mu zy ki, do pro wa dze nie
do ce lu po dró ̋y, wska za nie dro gi 
lub po ∏à cze nie z ope ra to rem call cen -
ter Tar ga sys. 
Ofe ro wa ne sà na st´ pu jà ce wer sje
sil ni ków: dwa ben zy no we 2.0 16V
o mo cy 136 KM oraz 3.0 V6 24V
z au to ma tycz nà skrzy nià bie gów

o mo cy 204 KM, a tak ̋e trzy jed -
nost ki tur bo die sel „Com mon Ra il”
o po jem no Êci: 2.0 16v JTD o mo cy 
109 KM, 2.0 16v JTD o mo cy 108
KM z au to ma tycz nà skrzy nià bie gów
i 2.2 16v JTD o mo cy 128 KM. 
Kom fort jaz dy za pew nia jà mon to wa -
ne se ryj nie: tem po mat, re flek to ry
au to ma tycz nie za pa la jà ce si´ po
na sta niu zmro ku oraz wy cie racz ki,
któ re w∏à cza jà si´ sa mo czyn nie, gdy
za czy na pa daç deszcz. Wy po sa ̋e nie
se ryj ne sta no wià rów nie˝ czuj ni ki
par ko wa nia roz po zna jà ce prze szko dy
pod czas par ko wa nia. Na za mó wie -
nie do s t´p ne sà re flek to ry kse no no -

we z ko rek to rem usta wie nia Êwia te∏
oraz czuj nik sy gna li zu jà cy spa dek 
ci Ênie nia w opo nach (oprócz wersji 
z silnikiem 3.0). 
We wnàtrz mi´ dzy s∏up ka mi roz cià ga
si´ ∏a god nie ∏uk de ski roz dziel czej.
Mak sy mal na funk cjo nal noÊç i er go no -
mia to ce chy kon so li Êrod ko wej, prze -
su ni´ tej w stro n´ wn´ trza po jaz du.
Wszyst kie ste ro wa nia sà pod r´ kà 
po czy na jàc od dêwi gni bie gów, po
prze ∏àcz ni ki au to ma tycz nej kli ma ty za -
cji i sys tem teleinformatyczny Con nect
Nav. Wra ̋e nie prze by wa nia w sa  lo nie
po t´ gu je za sto so wa nie luk su so wych
ma te ria ∏ów, ta kich jak skó ra, drew no
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ma ho nio we i alu mi nium.
Klien ci ocze ku jà od Lan cii przede
wszyst kim kom for tu za kie row ni cà.
Au to ma tycz na kli ma ty za cja w wy po -
sa ̋e niu se ryj nym gwa ran tu je ró˝ nà
tem pe ra tu r´ w po szcze gól nych stre -
fach po jaz du. Ist nie jà trzy kon fi gu ra -
cje sie dzeƒ: stan dar do wa pi´ cio oso -
bo wa i opcjo nal na, w wer sji sze Êcio -
lub sied mio oso bo wej.
W wy po sa ̋e niu se ryj nym wszyst kich
wer sji do st´p ny jest Con nect Nav.
Sys tem po zwa la na do st´p do ró˝ no -

rod nych ser wi sów in for ma cyj nych
lub us∏ug, do ty czà cych np.: na t´ ̋e -
nia ru chu ulicz ne go lub we zwa nia
po mo cy dro go wej. W jego sk∏ad
wchodzà: ra dio RDS z od twa rza czem
CD, dwu za kre so wy te le fon GSM
z ze sta wem g∏o Êno mó wià cym oraz
ste ro wa niem g∏o so wym funk cji ra dia
i te le fo nu. 
No wy mo del prze szed∏ po zy tyw nie
naj su row sze te sty zde rze nio we, mi´ -
dzy in ny mi dzi´ ki kom plek so we mu
sys te mo wi ochro ny pa sa ̋e rów.

W ca ∏ej ga mie mon to wa ne sà se ryj -
nie dwie po dusz ki przed nie ty pu mul -
ti sta ge i dwie bocz ne z przo du. Dwie
kur ty ny po wietrz ne chro nià przed
zde rze niem bocz nym na wszyst kich
trzech rz´ dach sie dzeƒ. Po nad to
w wy po sa ̋e niu sà: trzy punk to we pa -
sy bez pie czeƒ stwa z na pi na cza mi,
za g∏ów ki o re gu la cji pio no wej i prze -
chy la nej, elek trycz nie ste ro wa na blo -
ka da tyl nych drzwi oraz mo co wa nia
Iso fix po zwa la jà ce na bez piecz ne
prze wo ̋e nie dzie ci. 
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Phedra
w pigu∏ce

Phedra ma 5 jednostek
nap´dowych: 2 silniki benzynowe
2.0 16v oraz 3.0 V6 24v o mocy
204 KM, a tak˝e trzy silniki 
turbo-diesel „Common Rail”:
2.0 16v JTD o mocy 109 KM,
2.0 16v JTD A/T o mocy 108 KM
z automatycznà skrzynià biegów
i 2.2 16v JTD o mocy 128 KM. 

Styl Lancii Phedra, 
o zdecydo wanej a jednoczeÊnie
eleganckiej linii, jest 
podsumowa niem rozwiàzaƒ
stylistycznych  zastosowanych
w koncepcyjnym samochodzie
Dialogos; poczàwszy
od zintegrowanego zderzaka
z przodu, a skoƒczywszy
na pionowej kratce wlotu
powietrza i czystej formie
reflektorów. Na delikatnie
zaokràglonych bokach, rzucajà si´
w oczy poziome klamki drzwi.
Szczegó∏ ten nawiàzuje do Lancii
Aurelia, znamienitego modelu
z przesz∏oÊci.  

Lancia Phedra posiada
w wyposa˝eniu seryjnym ró˝ne,
urzàdzenia do kontroli zachowania
dynamicznoÊci samochodu
w trakcie jazdy, a tak˝e wiele
innych najnowoczeÊniejszych
rozwiàzaƒ technologicznych
gwarantujàcych bezpieczeƒstwo.
Np. 6 poduszek powietrznych,
ABS, zintegrowany
z elektronicznym korektorem
hamowania EBD, który reguluje
si∏´ hamowania tylnej osi. 
Uk∏ad ESP interweniuje, 
gdy wystàpi ryzyko utraty
stabilnoÊci samochodu, 
ale tak˝e pomaga kierowcy
zapanowaç nad pojazdem. 

MOC max MOMENT PR¢DKOÂå max
(kW/KM) (Nm/kgm) (km/h)

2.0 16v 100/136 190/19,4 185
2.0 16v JTD 80/109 270/27,6 174
2.0 16v JTD A/T 79/108 250/25,5 168
2.2 16v JTD 94/128 314/32 180
3.0 V6 24v A/T 150/204 285/29 205

PRZYSPIESZENIE PRZYSPIESZENIE ZU˚YCIE PALIWA
0-100 km/h 0-1000 m cykl mieszany

(w sekundach) (w sekundach) (1/100 km)

2.0 16v 11,2 32,8 9,1
2.0 16v JTD 13,4 35,0 7,2
2.0 16v JTD A/T 15,1 36,3 8,0
2.2 16v JTD 12,6 34,2 7,3
3.0 V6 24v A/T 10,2 31,2 11,5
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Oso by ku pu jà ce Lan ci´ The sis pra gnà za zna czyç swój in dy wi du -
alizm, wy ró˝ niç si´ czymÊ z ota cza jà ce go t∏u mu. Cho dzi o wy raê ne za -
zna cze nie w∏a snej oso bo wo Êci na prze kór co raz bar dziej ano ni mo wym
i po wszech nie u˝yt ko wa nym wspó∏ cze snym li mu zy nom. Lan cia The sis
pro po nu je przede wszyst kim bez pre ten sjo nal noÊç, z wy raê ny mi jed nak
ele men ta mi wzor nic twa w∏o skie go oraz ele gan cj´, z ele men ta mi re tro. 
Po za wy szu ka nym sty lem, Lan ci´ The sis wy ró˝ nia jà licz ne za le ty tech -
nicz ne. Na pierw szym miej scu sto jà nie wàt pli wie sys te my na p´ do we.
Lan cia zde cy do wa ∏a si´ wy ko rzy staç za awan so wa nà tech no lo gi´ na
po lu sil ni ków tur bo die sel Com mon Ra il dru giej ge ne ra cji Mul ti jet i wyjÊç
na prze ciw ocze ki wa niom klien tów. 
W∏o ska mar ka pro po nu je za tem sil nik 20 za wo ro wy 2.4 JTD 20v 
Mul ti jet, któ ry w sto sun ku do sil ni ka 10 za wo ro we go Uni jet ma o 16%
wi´k  szà moc oraz wy˝ szy mo ment ob ro to wy, znacz nie prze kra cza jà -
cy 38,7 kgm (33,6 przy au to ma tycz nej skrzy ni bie gów) wo bec za le d -
wie 31 kGm w po przed nim sil ni ku. 
Dla tych klien tów, któ rzy wo là moc ne sil ni ki ben zy no we, Lan cia przy go -
to wa ∏a wer sj´ 3.2 V6 24v z au to ma tycz nà skrzy nià bie gów, o mo -
cy 230 KM oraz mo men cie ob ro to wym wy no szà cym 29,4 kgm.

We flagowej Lancii Thesis pojawi∏y si´ nowe
silniki, diesel 2.4 Multijet oraz benzynowy
3.2 6V. Jest to oferta dla tych, którzy cenià
sobie zarówno komfort, jak i wysokie osiàgi.

Lancia Thesis. 
Finezja
i elegancja

NIE SPO DZIAN KA 
PRZY GO TO WA NA PRZEZ MUL TI JET
Ju˝ po pierw szym za zna jo mie niu si´
z da ny mi tech nicz ny mi no we go sil ni -
ka 2.4 JTD 20v klient nie b´ dzie
mia∏ wàt pli wo Êci: pr´d koÊç mak sy -
mal na 225 km/h, przy spie sze nie od
0 do 100 km/h, osià ga ne w 9,8 se -
kund. Ta kie wy ni ki by ∏y by za da wa la -
jà ce w ka˝ dym mo de lu sa mo cho du.
Rów nie˝ w li mu zy nie. Ale to, co naj -
bar dziej za ska ku je oso by sie dzà ce
za kie row ni cà Lan cii The sis wy po sa -
˝o nej w no wy sil nik, to wy so ki mo -
ment ob ro to wy na ni skich bie gach
oraz wy jàt ko wa wr´cz ela stycz noÊç
te go sil ni ka (zw∏asz cza w po ∏à cze niu
z au to ma tycz nà skrzy nià bie gów). Sà
to dwie ce chy, któ re gwa ran tu jà nie -
zwy k∏à p∏yn noÊç jaz dy, u∏a twia jàc
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pro wadze nie pra wie pi´ ciome trowej
d∏ugoÊci po jaz du, wa ̋à ce go blis -
ko 1800 kg.
Pod wzgl´ dem osià gów oraz kom for -
tu jaz dy Lan cia The sis 2.4 JTD 20v
udo wad nia, ˝e sil ni ki die sla naj now -
szej ge ne ra cji mo gà byç z po wo dze -
niem mon to wa ne w li mu zy nach wy -
so kiej kla sy i ˝e pod ˝ad nym wzgl´ -
dem nie ust´ pu jà one sil ni kom ben -
zy no wym. No wy die sel pra cu je nie -
zwy kle ci cho. The sis z tym sil ni kiem
spra wia mi ∏à nie spo dzian k´ tak ̋e
przy tan ko wa niu. Nie za le˝ nie od
zwi´k szo nych osià gów, zu ̋y cie pa li -
wa po zo sta je na dal umiar ko wa -
ne: 7,5 li tra ole ju na p´ do we go
na 100 km przy me cha nicz nej skrzy -
ni bie gów oraz 8,8 li tra przy skrzy ni
au to ma tycz nej.

sze nie od 0 do 100 km/h w 8,8 s) za -
do wo li∏ by na wet naj bar dziej wy ma ga -
jà ce go klien ta. 
Ale prze cie˝ osià gi to jesz cze nie
wszyst ko. Pro wa dzàc Lan ci´ The -
sis 3.2 V6 24v do ce niç na le ̋y fakt, ̋ e
kon struk to rzy oswo ili na tu ral nà przy
ta kich roz mia rach, po ry wi stoÊç sil ni -
ka. Dzi´ ki te mu jaz da sta je si´ p∏yn -
na, a na bie ra nie mo cy pro gre syw ne.
Je dy ne, co po zo sta je, to ws∏u cha nie
si´ w pe∏ ny i przy jem ny dla ucha od -
g∏os sil ni ka, cie sze nie si´ z kom for tu
po sia da nia sze Êcio cy lin dro we go wy -
wa ̋o ne go sys te mu na p´ do we go.
W ra zie po trze by jed nak, sil nik ten 
po tra fi wy ka zaç si´ nie zwy k∏à zryw no -
Êcià. Ale bez nie przy jem nych szarp -
ni´ç, za rów no przy przy spie sza niu jak
i re duk cji bie gów.

SZEÊÇ CY LIN DRÓW 
I WIEL KA MOC
Lan cia The sis wy gry wa sil ni kiem 6- cy -
lin dro wym. Te raz do st´p ny jest sil -
nik 3.2 V6 24v o zwi´k szo nej mo cy i
mo men cie ob ro to wym. Jest to ze spó∏
na p´ do wy, któ ry pod wzgl´ dem mo cy
(230 KM), mo men tu ob ro to we go
(29,4 kGm) oraz osià gów (mak sy mal -
na pr´d koÊç 240 km/h oraz przy spie -
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„Wie dzie li Êmy, ˝e za da nie jest trud ne, po nie wa˝ kon ku ren cyj ne mo de -
le pre zen to wa ∏y si´ z jak naj lep szej stro ny. Jed nak nasz ze spó∏ ma rzy∏ o ta -
kim wy ni ku, po nie wa˝ g∏´ bo ko wie rzy li Êmy w ten pro dukt. Fiat spe cja li zu je
si´ w ma ∏ych sa mo cho dach, ale Pan da to praw dzi wy prze ∏om. To pierw sze
au to tak do pra co wa ne w ka˝ dym szcze gó le, o ab so lut nie do sko na ∏ej ja ko -
Êci: pa trzàc na Pan d´ od ra zu rzu ca si´ w oczy „do bra ro bo ta”.
W przed dzieƒ wr´ cze nia na gro dy „Car of the Year 2004”, Hum ber to 
Ro dri gu ez od czu wa praw dzi wà sa tys fak cj´. Gdy trzy la ta te mu ob jà∏ kie -
row nic two nad Cen trum Sty lu Fia ta, pro jekt No wej Pan dy zu pe∏ nie nie
przy pad∏ mu do gu stu. „Prze ko na ∏em wte dy dy rek to ra ge ne ral ne go
– wspo mi na – by za czàç wszyst ko od po czàt ku. W ten spo sób mo g∏em
pra co waç we d∏ug mo ich po my s∏ów i me tod, wy ko rzy stu jàc na przy k∏ad 
sa l´ wir tu al nà, gdzie mo˝ na szyb ko i pre cy zyj nie te sto waç wszel kie mo dy -
fi ka cje. Dzi´ ki niej Pan da po wsta ∏a w re kor do wym cza sie, a nam uda ∏o
si´ do ko naç ol brzy miej in no wa cji tech no lo gicz nej”.

Rozpoznawalny na pierwszy rzut oka
projekt, prosty i elegancki, dba∏oÊç
o jakoÊç, próby w sali wirtualnej oraz
„dream team”, w którym
swoje si∏y po∏àczyli
projektanci, platforma,
dostawcy i specjaliÊci
z fabryki. O narodzinach
nowego Fiata Panda opowiada
Szef Centrum Stylu w Turynie.

DE SIGN NA STA WIO NY NA JA KOÊÇ
Pro sz´ opo wie dzieç wi´ cej 
o swo im po my Êle? 
„Wraz z Pan dà wpro wa dzi ∏em do
Fia  ta kon cep cj´, kon ty nu owa nà
zresz tà w mo de lu Idea, ˝e ja koÊç
za czy na si´ ju˝ od pro jek tu. Jak ma -
nia cy dba li Êmy o ka˝ dy szcze gó∏ ju˝
w fa zie pro jek to wa nia, te stu jàc
w sa li wir tu al nej ka˝ dy naj mniej szy
nawet de tal. Kon ty nu owa li Êmy pra -
c´ do pie ro wte dy, gdy by l i  Êmy
w pe∏ ni za do wo le ni, nie oba wia jàc
si´, ˝e b´ dzie my mu sie li za czy naç
od no wa, gdy by coÊ nie gra ∏o. 

Dzie∏o 
dru˝yny 

marzeƒ
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Jak przy j´ to Pa na su ge stie? 
„Naj mil szym za sko cze niem by ∏a ∏a -
twoÊç, z ja kà nie tyl ko mój ze spó∏, ale
ca ∏y Fiat zgo dzi li si´ pójÊç mo jà dro -
gà: Plat for ma, wraz z in ̋y nie rem Pie -
ral li ni, sze fem pro jek tu, któ ry spra wi∏,
˝e nie mo˝ li we sta ∏o si´ rze czy wi sto -
Êcià; do staw cy, któ rzy za ak cep to wa li
mo dy fi ka cje, po nie wa˝ jak wia do mo,
jed na zmia na za wsze po cià ga za so bà
na st´p ne. A na ko niec fa bry ka. Trud -
no zna leêç za k∏ad ta ki, jak ten w Ty -
chach, z punk tu wi dze nia ja ko Êci i wy -
daj no Êci: fan ta stycz ni lu dzie, któ rzy
wk∏a da jà ca ∏e ser ce w swo jà pra c´.
Dy rek tor za k∏a du, Zdzi s∏aw Ar let, do -
ko na∏ praw dzi we go ar cy dzie ∏a re ali zu -
jàc mo je ko lej ne proÊ by. Wszy scy ra -
zem stwo rzy li Êmy „dre am te am” –
praw dzi wà dru ̋y n´ ma rzeƒ.
Jak by Pan opi sa∏ Pan d´ ko muÊ,
kto jej wcze Êniej nie wi dzia∏? 
„Po wie dzia∏ bym, ˝e jest to au to o sil -
nej oso bo wo Êci, czy stych i ele ganc -
kich li niach, bar dzo wy wa ̋o ne. Pan da
jest roz po zna wal na na pierw szy rzut
oka, jak po pu lar ne nie gdyÊ sa mo cho -
dy o nie po wta rzal nych kszta∏ tach.
Jest doÊç wy so ka, ma cha rak te ry -
stycz ny przód i bok oraz ∏uk du ̋ej po -
wierzch ni szyb bocz nych, któ ry koƒ czy
si´ ma ∏ym okien kiem”.

31

Cià gle po wta rzam mo im lu dziom, ˝e
zro bie nie cze goÊ do brze czy êle, kosz -
tu je ty le sa mo. Ale zro bie nie cze goÊ
do brze, wy ma ga od nas du ̋o wi´ cej
pra cy, zw∏asz cza na po czàt ku. Jest to
jed nak pra ca, któ ra jest ni czym w po -
rów na niu z kon se kwen cja mi nie prze -
my Êla ne go pro jek tu, nie wspo mi na -
jàc o stra co nym cza sie. Klient, któ ry
otwie ra drzwi sa mo cho du i wsia da
do Êrod ka, byç mo ̋e nie jest w sta -
nie za uwa ̋ yç te go wszyst kie go
na pierw szy rzut oka (od kry wa to
z cza sem), do strze ga na to miast at -
mos fe r´ wy so kiej ja ko Êci”. 

Pra ce w sa li wir tu al nej. „Dzi´ ki niej – mó wi Hum ber to Ro dri gu ez
– mo gli Êmy na tych mia sto wo i pre cy zyj nie te sto waç ka˝ dy, 
naj mniej szy dro biazg, nie oba wia jàc si´, ˝e b´ dzie my mu sie li 
za czy naç od no wa, gdy by coÊ nie gra ∏o”. 
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RO DZI NA AUT 
„Pan da – wy ja Ênia da lej Ro dri gu ez
– to nie tyl ko je den sa mo chód, ale
pro to pla sta ca ∏ej ro dzi ny. Sk∏a da si´
na nià m.in. wer sja z na p´ dem 4x4
dla tych, któ rzy pra gnà au ta spor to -
we go, ale nie po zba wio ne go kom for -
tu; Sim ba ty pu SUV dla „ama to rów
przy gód”, któ ra po mi mo nie wiel kiej
pro duk cji, wzbo ga ci nasz wi ze ru nek.
Wraz z Pan dà do ce nio no no wà kon -
cep cj´ ma ∏e go, przy jem ne go au ta,
któ re ce lo wo nie po dà ̋a za naj now -
szà mo dà, po nie wa˝ w za ∏o ̋e niu ma
byç d∏u go wiecz ne. Chcia ∏em unik nàç
wszel kich mod nych no wi nek i ∏a -
twych roz wià zaƒ, ma jàc na uwa dze
przede wszyst kim d∏u go wiecz noÊç
au ta, co dla na szych klien tów b´ dzie
do dat ko wym atu tem, gdy b´ dà
chcie li je sprze daç, bo nie stra ci wie -
le na war to Êci”. 
A’ pro pos d∏u go wiecz no Êci, 
ja ki jest we d∏ug pa na se kret 
uda ne go pro jek tu?
„Na le ̋y pa mi´ taç, ˝e sa mo cho dy nie
sà dzie ∏a mi sztu ki i nie b´ dà wy sta -
wia ne w mu ze ach – ich za da niem
jest jaz da po dro gach. Pro jek tant,
któ ry czu je si´ ar ty stà, mu si za tem
po go dziç si´ ze zro bie niem kro ku
do ty ∏u, by zmie rzyç si´ z gu sta mi 

po ten cjal nych
klien tów. Mu si
tak ̋e pa mi´ taç,
˝e au to, któ re dzi -
siaj pro du ku je,
znaj dzie si´ na ryn ku
za 4-5 lat i b´ dzie na nim obec ne
przy naj mniej przez rów nie d∏u gi czas.
Nie mo ̋e my wi´c po zwo liç so bie
na pro po zy cje, któ re od ra zu za ska -
ku jà, ale rów nie szyb ko si´ nu dzà”.

„WSZYST KO W ZA SI´ GU R´ KI” 
Wróç my do no wej Pan dy. Pro sz´
po wie dzieç kil ka s∏ów o wn´ trzu? 
„Je stem bar dzo za do wo lo ny rów nie˝

z pro jek tu wn´ trza, po nie wa˝ ca ∏oÊç
zo sta ∏a stwo rzo na z my Êlà o u˝yt kow -
ni kach au ta. Wszyst ko znaj du je si´
w za si´ gu r´ ki, po czàw szy od dêwi gni
zmia ny bie gów umiesz czo nej na de s -
ce roz dziel czej. Do sko na ∏à wi docz -
noÊç za pew ni ∏a do dat ko wa szy ba.
Âwiet na jest rów nie˝ prze strzeƒ w au -
cie. Nie bez po wo du sp´ dzi li Êmy d∏u -
gie go dzi ny z Pie ral li nim w sa li wir tu al -
nej. W efek cie ma my wra ̋e nie prze -
strze ni, któ ra za ska ku je w tak ma ∏ym
sa mo cho dzie. Da lej ma my wy po sa ̋e -
nie: s∏y sze li Êmy to od sa mych klien -
tów: „Otwie ra my drzwi i za ska ku je nas
bo gac two wy po sa ̋e nia...”. My Êl´, ˝e
na si kon ku ren ci za czy na jà si´ na -
praw d´ mar twiç”. 
Pa nie in ̋ y nie rze, czy Pan da to
mak si mum, któ re Pan osià gnà∏? 
„Mak si mum to ja kiÊ sta ∏y po ziom, ja
na to miast pra gn´ no wych wy zwaƒ.
Wo la∏ bym po wie dzieç, ˝e by∏ to naj -
trud niej szy sa mo chód, nad ja kim pra -
co wa ∏em, ale efekt jest naj lep szy”. 

Pro jekt de ski roz dziel czej
z dêwi gnià zmia ny bie gów,
usy tu owa nà w za si´ gu r´ ki. 

Ro dri gu ez z sze fem pro jek tu
Pan dy, Mau ro Pie ral li ni.
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Wynalezienie systemu Multijet oraz stworzenie ma∏ego silnika 
diesla, najbardziej rewolucyjnego zespo∏u nap´dowego na rynku, 
to osiàgni´cie specjalistów Centrum Badawczego Fiata. 
Przedstawiamy histori´ powstania najbardziej post´powych rozwiàzaƒ
technologicznych ostatnich lat w dziedzinie zespo∏ów nap´dowych.

Re wo lu cja 
w tech no lo gii

sil ni ków die sla
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Po mys∏ na ro dzi∏ si´ ju˝ w la tach
szeÊç dzie sià tych pod czas wiel kie go
kry zy su naf to we go. Wszyst ko za cz´ ∏o
si´ od ty po we go dla ma rzy cie li wes -
tchnie nia: „Gdy by Êmy tyl ko mo gli...”.
Kil ku od wa˝ nych in ̋ y nie rów Gru py
Fiat nie oba wia ∏o si´ ma rzyç o sil ni -
kach die sla z bez po Êred nim wtry -
skiem pa li wa, któ re nie po cià ga ∏y by
za so bà wy so kich kosz tów pro duk cji
i eks plo ata cji – i by ∏y by po rów ny wal -
ne pod tym wzgl´ dem z sil ni ka mi
ben zy no wy mi.
Ale nie wy prze dzaj my fak tów i zaj mij -
my si´ naj pierw na ro dzi na mi sys te -
mu Com mon Ra il, któ ry sta no wi naj -
bar dziej re wo lu cyj ny prze ∏om tech no -
lo gicz ny sys te mów na p´ do wych
ostat nich dzie si´ cio le ci, na rów ni
z po wsta niem sa me go sil ni ka die sla.
Ju˝ sam kon struk tor tych ̋e sil ni ków,
Ru dolf Die sel, w 1912 ro ku zwyk∏ by∏
ma wiaç, ˝e wspól ny ko lek tor (com -
mon ra il), by∏ by naj lep szym spo so -
bem wtry ski wa nia pa li wa pod ci Ênie -
niem do cy lin drów. By∏ by, bo prze cie˝
ów cze sne mo˝ li wo Êci tech nicz ne nie
po zwa la ∏y na prak tycz nà re ali za cj´
ta kie go po my s∏u. Idàc w Êlad pierw -

sze go ge nial ne go wi zjo ne ra, ja kim
by∏ nie wàt pli wie Ru dolf Die sel, na -
ukow cy z Po li tech ni ki w Zu ry chu kon -
ty nu owa l i ba da nia tech nicz ne
nad tym po my s∏em w cià gu ca ∏e go
okre su mi´ dzy wo jen ne go. I pew nie
pro jekt ten po zo sta∏ by na wie ki
w sfe rze ma rzeƒ, gdy by nie in ̋y nie -
ro wie z Cen trum Ba daw cze go Fia ta,
któ rzy wy rwa li go ze Êwia ta czy stych
mrzo nek i prze nie Êli do Êwia ta re al -
ne go. Ta ki by∏ po czà tek wiel kie go
prze ∏o mu, któ ry do pro wa dzi∏ do po -
wsta nia dzi siej sze go sil ni ka Mul ti jet.
O tym ma rze niu, re ali zo wa nym z tak
wiel kim za an ga ̋o wa niem, roz ma wia -
my z Ri nal dem Ri nol fi, dzi siej szym
sze fem Dzia ∏u Sil ni ków w Cen tro 
Ri cer che Fiat, któ ry w 2002 zo sta∏
lau re atem na gro dy The Eco no mist 
In no va tion Award w ka te go rii Ener gy
and Envi ro ment za roz wój tech no lo gii
Com mon Ra il. To dzi´ ki nie mu i je go
lu dziom zi Êci ∏y si´ daw ne ma rze nia.
Mo˝ na po wie dzieç, ˝e wszy scy za -
zdrosz czà Gru pie Fiat pa ten tu na sys -
tem Mul ti jet, bez sku tecz nie pró bu jàc
go na Êla do waç. Dzi siaj – w prze ci wieƒ -
stwie do in nych ma rek „to coÊ” majà

– ta kie mo de le jak Lan cia Yp si lon, Fiat
Pun to, a wkrótce tak˝e Pan da i Idea.
„Ba da nia roz wo jo we w Gru pie Fiat
pro wa dza ne by ∏y szcze gól nie in ten -
syw nie i do pro wa dzi ∏y do owoc nych
re zul ta tów – mó wi Ri nol fi. Tech no lo -
gia die sla roz wi ja ∏a si´ tak szyb ko, ˝e
ju˝ w 1987 ro ku mo˝ li we by ∏o 
wy pusz cze nie na ry nek pierw sze go 

Sil ni k die sel Mul ti jet 
oprócz Lancii Ypsilon i Fiata Punto, 
zastosowany b´dzie tak˝e w Fiacie Panda i Idei. 
Ko lej nym kro kiem na dro dze roz wo ju tej tech no lo gii b´ dzie Mul tia ir.
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mo de lu po sia da jà ce go sil nik z bez po -
Êred nim wtry skiem pa li wa. Mo wa
o Fia cie Cro ma, któ ry cie szy∏ si´ du ̋à
po pu lar no Êcià wÊród klien tów i przez
kil ka lat uwa ̋a ny by∏ za naj bar dziej
oszcz´d ne au to pod wzgl´ dem zu ̋y -
cia pa li wa – a jed no cze Ênie bar dzo
dy na micz ne i zryw ne. Nie ste ty, jak
na wspó∏ cze sne stan dar dy by∏ to jesz -
cze mo del zbyt ma ∏o ela stycz ny i nie
za da wa la∏ w pe∏ ni klien tów pod wzgl´ -
dem emo cji to wa rzy szà cych jeê dzie.
Pierw szy suk ces po zwo li∏ jed nak
na roz wi ni´ cie tech no lo gii Uni jet
i wpro wa dze nie z cza sem pierw sze go
po ko le nia sil ni ków Com mon Ra il”. 

Nie wszyst ko jed nak od ra zu si´ uda -
wa ∏o. Za ist nia ∏o nie bez pie czeƒ stwo,
˝e pro jekt zo sta nie po rzu co ny z przy -
czyn eko no micz nych. Tak si´ jed nak
nie sta ∏o, bo pra c´ nad nim kon ty nu -
owa ∏o Cen tro Ri cer che Fiat. 
W∏a Ênie wte dy na sce nie po ja wi∏ si´
Ri nal do Ri nol fi, któ ry, g∏´boko prze-
ko na ny o suk ce sie przed si´ wzi´ cia,

prze ana li zo wa∏ wszel kie mo˝ li we 
spo so by prze my s∏o wej pro duk cji sil  ni -
ka,  ko rzy sta jàc z sil ne go wspar cia
m∏o dych in ̋y nie rów z Cen tro Ri  cer -
che Fiat Od dzia ∏u w Ba ri.
„W 1992 ro ku – wspo mi na Ri nol fi
– mie li Êmy go to we pro to ty py oraz
opra co wa nà stra te gi´ prze my s∏o wà.
Sil nik Uni jet by∏ pra wie go to wy do wy -
pusz cze nia na ry nek. Nie ste ty po ja wi -
∏y si´ ko lej ne trud no Êci, któ re zmu si ∏y
nas do szu ka nia part ne ra w przed si´ -
wzi´ ciu. W kwiet niu 1994 r. pod pi sa -
no umo w´ o ce sji pa ten tu do fir my
Bosch. Rów no cze Ênie trwa ∏y pra ce
nad mo de lem die sla z bez po Êred nim

wtry skiem pa li wa ty pu Com mon Ra il
do Al fy 156, któ ry osta tecz nie wszed∏
na ry nek w 1997 ro ku – wy prze dza jàc
tak ̋e i tym ra zem Êwia to wà kon ku -
ren cj´”. 
Do pie ro rok póê niej in ni zna ni pro du -
cen ci za sto so wa li po dob ne roz wià za -
nia tech nicz ne. Za cz´ to je sto so waç
tak ̋e w ma ∏ych i Êred nich po jaz dach
do staw czych Gru py Fiat, któ ra, tra dy -
cyj nie ju˝, pod j´ ∏a si´ pio nier skie go
za da nia za sto so wa nia no wej tech no -
lo gii w Ive co Da ily.
„Tech no lo gia Uni jet – kon ty nu uje Ri -
nol fi – by ∏a za le d wie pierw szym kro -
kiem na dro dze roz wo ju tech no lo gicz -
ne go. W Cen tro Ri cer che Fiat pra co -
wa li Êmy ju˝ nad sys te mem Com mon
Ra il dru giej ge ne ra cji, bio ràc

pod uwa g´ mo˝ li woÊç stwo rze nia ma -
∏o li tra ̋o we go sil ni ka die sla, czy, jak
kto wo li, naj mniej sze go na Êwie cie
die sla. Te dwa ostat nie po my s∏y po -
wsta ∏y nie mal jed no cze Ênie. Osta -
tecz nie w 2000 ro ku po ∏à czo no je
w je den pro jekt, kie dy to tech no lo gi´
Mul ti jet za sto so wa no w sil ni ku (po -
jem noÊç 1200 cm3), któ ry póê niej
wszed∏ do se ryj nej pro duk cji w 2003
ro ku i obec nie mon to wa ny jest w Fia -
cie Pun to i Lan cii Yp si lon, a wkrótce
tak˝e w Pan dzie i Idei. Mó wi ∏em o sil -
ni kach Com mon Ra il no wej ge ne ra cji.
Przy ich opra co wa niu cho dzi ∏o przede
wszyst kim o wy chwy ce nie i wzmoc -
nie nie wszyst kich za let pierw szej wer -
sji, zw∏asz cza osià gów: roz pi´ to Êci
mo men tu ob ro to we go przy ni skich
ob ro tach, re duk cji ha ∏a su, zu ̋y cia pa -
li wa oraz emi sji tlen ku azo tu. Uda ∏o
nam si´ osià gnàç wy zna czo ny cel po -
przez zwi´k sze nie licz by wtry sków z 2
do 5 w ra mach jed ne go cy klu spa la -
nia. Ta zmia na spra wia, ˝e ca ∏y sys -
tem funk cjo no wa nia sil ni ka sta∏ si´
bar dziej p∏yn ny, cià g∏y i czy sty. Czy sty,
ozna cza „mniej szko dli wy”. Otó˝ sil ni ki
die sel z sys te mem Mul ti jet ju˝ dzi siaj
od po wia da jà nor mom eu ro pej skim
Eu ro 4, któ re za cznà obo wià zy waç
do pie ro w 2005 ro ku”.
Pla ny na przy sz∏oÊç? „CRF – od po wia -
da Ri nol fi – pra cu je nad ko lej nym re -
wo lu cyj nym roz wià za niem tech no lo -
gicz nym, któ re b´ dzie spe∏ nie niem
od wiecz ne go ma rze nia in ̋ y nie rów
mo to ry za cji. Mo wa tu o spe cjal nym
elek tro nicz nym sys te mie ste ro wa nia
za wo ra mi w ce lu re gu la cji emi sji po -
wie trza do cy lin drów. Pro jekt ten jest
ju˝ w bar dzo za awan so wa nej fa zie re -
ali za cji i b´ dzie go to wy w 2008 ro ku,
pod na zwà Unia ir.” A po tem? „Po tem
b´ dzie pew nie Mul tia ir”. A na st´p nie?
„Wszyst ko za le ̋eç b´ dzie od ma rzeƒ
i py taƒ, ja kie sta wiaç so bie b´ dà przy -
sz∏e po ko le nia in ̋y nie rów” – pod su -
mo wu je Rinaldo Ri nol fi.

Ri nal do Ri nol fi – sze f Dzia ∏u 
Sil ni ków w Cen tro Ri cer che Fiat
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– Po ro zu mie nie ta kie za wie ra ne jest co ro ku – wy ja Ênia dy rek tor 
Ma rio Li be ra le. – Je go za da niem jest kon ty nu owa nie oraz roz wi ja nie do tych -
cza so wej, bar dzo do brej wspó∏ pra cy mi´ dzy na szà fir mà, a Po li tech ni kà, 
z ist nie nia któ rej ko rzy Êci p∏y nà dla obu stron.
W te go rocz nym po ro zu mie niu, któ re go uro czy ste pod pi sa nie tym ra zem
mia ∏o miej sce w Za k∏a dzie Ka ro se rii w Ty chach, uzgod nio no – po dob nie jak
przed ro kiem – g∏ów ne kie run ki wspó∏ dzia ∏a nia. Do naj wa˝ niej szych na le ̋y
wspó∏ pra ca przy re ali za cji prac dy plo mo wych stu den tów oraz dok to ran -
ckich pra cow ni ków na uko wych uczel ni. Obec nie w oÊmiu wy dzia ∏ach Po li -
tech ni ki Âlà skiej re ali zo wa nych jest kil ka na Êcie prac dy plo mo wych zle co -
nych przez FAP – naj wi´ cej (trzy na Êcie) na Wy dzia le Or ga ni za cji i Za rzà dza -
nia. Prócz te go, ze wspar ciem spó∏ ki, na uczel ni przy go to wy wa ne sà tak ̋e
dwie pra ce dok to ranc kie. Pod czas ich przy go to wy wa nia, stu den ci oraz dok -
to ran ci ma jà mo˝ li woÊç za po zna nia si´ w prak ty ce z funk cjo no wa niem 
fa bry ki sa mo cho dów i pro ble ma ty kà zwià za nà z jej za rzà dza niem. Dzi´ ki 
te mu przy szli in ̋y nie ro wie mo gà re ali zo waç swo je pra ce w za kre sie obej -
mu jà cym ak tu al ne i no wa tor skie za gad nie nia tech nicz ne oraz me ne d˝er -
skie, sta no wiàc tym sa mym do brze wy kszta∏ co nà i przy go to wa nà rów nie˝
prak tycz nie ka dr´, go to wà do pod j´ cia pra cy. Po li tech ni ka Âlà ska jest 
na tu ral nym za ple czem ka dry in ̋y nier skiej Êlà skie go prze my s∏u, doÊç 
po wie dzieç, ˝e wÊród in ̋y nie rów pra cu jà cych w FAP a˝ 40% sta no wià 
ab sol wen ci tej w∏a Ênie uczel ni.
Istot nym uzu pe∏ nie niem pro ce su dy dak tycz ne go sà wi zy ty grup stu den tów
w Za k∏a dzie Ka ro se rii, pod czas któ rych mo gà oni po sia da nà wie dz´ teo re tycz -

W uroczystej atmosferze przedstawiciele
w∏adz spó∏ki Fiat Auto Poland po raz kolejny
podpisali umow´ o wspó∏pracy z Politechnikà
Âlàskà. Swoje podpisy na dokumencie z∏o˝yli
Mario Liberale, Dyrektor Personalny FAP 
oraz Wojciech Zieliƒski, Rektor uczelni. 

nà skon fron to waç z prak ty kà prze my -
s∏o wà i to w tak no wo cze snym wy da -
niu, jak ta wy st´ pu jà ca w FAP. W ubie -
g∏ym ro ku w za k∏a dzie w Ty chach zor -
ga ni zo wa ne zo sta ∏y czte ry, kom plek so -
wo prze pro wa dzo ne wy ciecz ki dla stu -
den tów i pra cow ni ków na uko wych
uczel ni, pod czas któ rych uczest ni cy
mie li oka zj´ przyj rzeç si´ naj now szym
osià gni´ ciom tech nicz nym w dzie dzi nie
pro duk cji sa mo cho dów.

Wspó∏ pra ca 
co raz lep sza
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– Je ste Êmy bar dzo za do wo le ni z kon ty -
nu owa nia wspó∏ pra cy z prze my s∏em
– mó wi∏ Woj ciech Zie liƒ ski, Rek tor gli -
wic kiej uczel ni. – Mam tu na my Êli
szcze gól nie te za k∏a dy, któ re znaj du jà
si´ na te re nie na sze go re gio nu. To w∏a -
Ênie one by ∏y pierw szy mi, któ re spo wo -
do wa ∏y, ˝e Âlàsk po strze ga ny do tàd
nie mal wy ∏àcz nie w ka te go riach w´ gla
i sta li, sta∏ si´ z cza sem miej scem po -
strze ga nym tak ̋e ja ko ko leb ka prze my -

s∏u sa mo cho do we go. Pre kur so rem
w tym wzgl´ dzie by∏ oczy wi Êcie Fiat. My
zresz tà wspó∏ pra cu je my z Fia tem nie
tyl ko w Pol sce – ma my bar dzo do bre
kon tak ty z OÊrod kiem Ba daw czym Fia -
ta w Or bas sa no – tam w∏a Ênie na si
stu den ci sà tak ̋e za pra sza ni, tam wy -
ko nu jà pra ce dy plo mo we, a dy plo man -
ci pra cu jà na sta ̋ach.
– Na sza spó∏ ka rów nie˝ zy sku je na od -
na wia nej co ro ku wspó∏ pra cy – przy -
zna je Ma rio Li be ra le. – Stu den ci ro bià
u nas pra ce dy plo mo we, a oglà da jàc
za k∏ad na bie ra jà do Êwiad cze nia, wie -
dzà w ja kim kie run ku po win ni roz wi jaç
swo je umie j´t no Êci.
Dzi´ ki te mu, kie dy po ja wia si´ mo˝ li -
woÊç za pro po no wa nia im pra cy, nie sà
to ju˝ lu dzie o przy go to wa niu wy ∏àcz nie
teo re tycz nym. Prócz te go, nie ustan nie

wy mie nia my z pra cow ni ka mi na uko wy -
mi do Êwiad cze nia, kon sul tu je my z ni mi
no we pro po zy cje, dzi´ ki cze mu uda ∏o
nam si´ ju˝ wy pra co waç kil ka roz wià -
zaƒ w za kre sie sto so wa nej tech no lo gii.
Zwieƒ cze niem uro czy sto Êci pod pi sa nia
po ro zu mie nia, by ∏o zwie dza nie Jed no -
stek Pro duk cyj nych Fiat Au to Po land
w Ty chach oraz pre zen ta cja pro ce su
wy twór cze go i li nii mon ta ̋o wej Sa mo -
cho du Ro ku 2004 – Fia ta Pan da. Zda -
niem Woj cie cha Zie liƒ skie go, fa bry ka
po czy ni ∏a zna czà ce po st´ py od cza su
po przed niej wi zy ty przed sta wi cie li gro -
na pro fe sor skie go uczel ni, któ ra mia ∏a
miej sce przed dwo ma la ty. – Sa ma li -
nia tech no lo gicz na Pan dy to mo im
zda niem du ̋e osià gni´ cie – pod kre Êla
Rek tor Zie liƒ ski. – Ude rza czy stoÊç,
spo koj na, a jed no cze Ênie bar dzo wy -
daj na pra ca – i nie ma wàt pli wo Êci, i˝
jest to zwià za ne z bar dzo do brà or ga ni -
za cjà oraz ogrom nym do Êwiad cze niem
Fia ta Au to Po land.

Mario Liberale i Wojciech
Zieliƒski podpisujà umow´ 
i wymieniajà uÊciski d∏oni
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Za rzà dza nie przed si´ bior stwem w ra mach gru py ka pi ta ∏o wej wy ma -
ga ujed no li ce nia pro ce dur w ca ∏ym kon cer nie. Jed nym ze spo so bów in -
te gra cji Pol ski z or ga ni za cjà eu ro pej skà jest za trud nie nie osób zna jà cych
za sa dy dzia ∏a nia in nych firm na Êwie cie. „Wy bra li Êmy w∏a Ênie t´ dro g´
i efek ty sà ju˝ wy mier ne – mó wi Pa we∏ To ma szew ski, od po wie dzial ny
za roz wój i or ga ni za cj´ w p∏oc kiej CNH. – Po tra fi my ksi´ go waç i w sys te -
mie pol skim i sto so wa nym w kon cer nie, ob s∏u gi waç i sprze da waç ma szy -
ny wy pro du ko wa ne w Pol sce i na Êwie cie. Po tra fi my wresz cie ko or dy no -
waç trans port z ca ∏e go Êwia ta i to za rów no pro duk tów nam do star cza -
nym, jak i na szych wy ro bów. Na szych pra cow ni ków
mo˝ na te˝ spo tkaç za gra ni cà, cho cia˝ bar dziej
w cha rak te rze osób zdo by wa jà cych wie dz´”. 
Dy rek tor fi nan so wy CNH i jed no cze Ênie cz∏o nek
za rzà du Lu cia no Boc car di, ma za so bà d∏u go let -
nie do Êwiad cze nie fi nan so we w ró˝ nych spó∏ kach
Gru py Fiat. „Do Pol ski przy je cha ∏em w 1999 r.
i trze ba przy znaç, ˝e szyb ko si´ tu taj od na la z∏em.
Mo ̋e dla te go, ˝e w p∏oc kiej CNH, po mi mo kla -
sycz nej struk tu ry Fia tow skiej, w któ rej us∏u gi 

Sà w ró˝ nym wie ku, po cho dzà z ró˝ nych 
kra jów, mó wià ró˝ ny mi j´ zy ka mi, 
cho cia˝ oczy wi Êcie Êwiet nie w∏a da jà tak ̋ e
an giel skim. ¸à czy ich jesz cze jed no 
– wszy scy pra cu jà w p∏oc kiej CNH.

zo sta ∏y ster cja li zo wa ne, obok nas
na dal pra cu jà oso by z Ge sco, czy
Bus si nes So lu tions. To wp∏y wa na
in te gra cj´ i ro dzin nà at mos fe r´. Po -
za tym do brze ro zu miem si´ z Po la -
ka mi, u któ rych do ce niam po ziom
za wo do wy. Ma jà po wa˝ ne po dej Êcie
do pra cy. 
Pro ble mów nie spra wia mi tak ̋ e 
˝y cie co dzien ne w tym kra ju i cho -
cia˝ nie mó wi´ po pol sku, nie mam
pro ble mów z po ro zu mie niem si´.
W skle pie, jak wi´k szoÊç mo ich ro -
da ków, w ra zie cze go skutecznie 
po s∏u gu j´ si´ r´ ka mi. 
To, co mnie w Pol sce cià gle za chwy -
ca to ogrom zie le ni i la sów. Jest tak -
˝e wie le pi´k nych miast, np. Kra -
ków, czy Gdaƒsk, któ re war to zo ba -

Byç
w Pol sce,
jak usie bie

Lu cia no Boc car di
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gà po sprze da˝ nà w kra jach nad ba∏ -
tyc kich. „Miesz kam w Pol sce od ro -
ku, ale po za Wiel kà Bry ta nià pra cu j´
ju˝ od 10 lat, je stem wi´c przy zwy -
cza jo ny do pra cy w Êro do wi sku, któ -
re nie jest mo im do mem. 
Jak po strze gam Po la ków? Po tra fi cie
pra co waç w gru pie, co w in nych
kra jach trud no wy eg ze kwo waç. To

jest wasz du ̋ y plus,
bo to po ma ga utwo -
rzyç ze spó∏. Otwar toÊç
jest ko lej nà po zy tyw -
nà ce chà Po la ków.
Po wa˝ nym pro ble -
mem jest po ro zu mie -
wa nie si´ ze wspó∏ -
pra cow ni ka mi – oni
ma jà pro ble my z an -

giel skim, ja z pol skim, któ ry tro ch´
ro zu miem, ale po wie dzieç cze goÊ
bym si´ nie od wa ̋y∏. 
Wol ny czas sp´ dzam naj cz´ Êciej
w War sza wie, a to mia sto nie ró˝ ni
si´ od in nych miast eu ro pej skich, sà
na wet pu by, pro wa dzo ne przez ro do -
wi tych Ir land czy ków. Czy li jest tak,
jak w do mu. 
W Pol sce mo g´ na wet cho dziç do
ki na, bo u was nie ma dub bin gu 
tyl ko sà na pi sy. Jed nym s∏o wem
mo je ˝y cie w An glii wy glà da ∏o by tak
sa mo. Je dy na ró˝ ni ca to mo ̋ e
kuch nia, pol ska bar dzo ró˝ ni si´ od
an giel skiej, ale to nie zna czy, ˝e mi
nie sma ku je. Bar dzo lu bi´ pie ro gi
z barsz czem czer wo nym. No i oczy -
wi Êcie go lon k´”.

39

czyç. Po za tym nie do strze gam ró˝ -
nic mi´ dzy tym kra jem a Za cho dem.
Zw∏asz cza w du ̋ych mia stach wi dz´
ju˝ za chod ni styl ˝y cia. 
Âwiat si´ zglo ba li zo wa∏ i dzi´ ki te le -
wi zji sa te li tar nej mo g´ oglà daç 
me cze Ju ven tu su (je stem za pa lo -
nym ki bi cem tej dru ̋y ny) i na bie ̋à -
co s∏u chaç wia do mo Êci z W∏och. 
Dla te go czu j´ si´ jak
w do mu”. 
An glik Ad rian Lo ve gro ve
– After Sa les Ma na ger,
przy je cha∏ do Pol ski
z fran cu skiej fi lii Ca se.
Kil ka lat sp´ dzi∏ w Ro sji,
dla te go CNH, pod je go
kie row nic t wem, zaj mu je
si´ obec  nie tak  ̋e ob s∏u - Ad rian Lo ve gro ve
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Lo gi stics Ma na ger
Wer ner Bal lieu
po cho dzi z Bel gii,
w któ rej znaj du je
si´ g∏ów ny za k∏ad
pro duk cji kom baj -
nów. Stam tàd rów -
nie˝ CNH w P∏oc ku
prze j´ ∏a pro duk cj´

kom baj nów TC. „W ob sza rze mo je go
za in te re so wa nia jest lo gi sty ka i kon -
tak ty z za gra ni cà oraz klien ta mi. Naj -
wi´k szym pro ble mem by ∏a zmia na do -
tych czas ist nie jà ce go sys te mu, ale
prze cie˝ do sto so wa nie do no wej rze -
czy wi sto Êci za wsze ge ne ru je pro ble -
my. W Pol sce pro ces ten nie prze bie -
ga∏ zresz tà bo le Ênie. Pol scy pra cow ni -
cy chcàc si´ uczyç no wych rze czy, po -
dej mu jà si´ no wych za daƒ. Na po -
czàt ku mie li Êmy oczy wi Êcie k∏o po ty j´ -
zy ko we, ale te raz ju˝ wi dz´ u mo ich
pra cow ni ków znacz nà po pra w´ w po -
s∏u gi wa niu si´ an giel skim. Mój pol ski
jest jed nak na dal bar dzo s∏a by – np.
kie dyÊ w kio sku po pro si ∏em o Ga ze t´
Wy bo ro wà. W ogó le pierw szy raz w ˝y -
ciu zda rzy ∏o mi si´ coÊ ta kie go, ˝e
przy je cha ∏em do kra ju, któ re go j´ zy ka
nie zna ∏em ani w zàb”. 
Wer ner Bal lieu jest w Pol sce od
dwóch lat. „Naj bar dziej za chwy ca
mnie tu taj na tu ra i prze strzeƒ. Bel gia
jest ma ∏ym kra jem, ni czym wiel kie
mia sto. Nie ma my ta kich miejsc jak
Ma zu ry, czy gó ry. Od po wia da mi tak ̋e
kli mat. Nie sa mo wi te jest to, ˝e w Pol -
sce po ry ro ku tak ró˝ nià si´ od sie bie.
Jest praw dzi wa wio sna, la to, je sieƒ
i zi ma. W Bel gii jest bar dziej
mo no ton nie. Bra ku je mi jed nak
kuch ni bel gij skiej, jest tro ch´
in na, na pew no l˝ej sza od pol -
skiej, mniej t∏u sta i wi´ cej
w niej ryb. Ale po lu bi ∏em pol ski
˝u rek, bi gos, czy barszcz czer -
wo ny, ale ich przy go to wa niem
zaj mu je si´ mo ja ˝o na, któ ra
jest Po lkà”. 

W∏och Gian do me ni co Fio ret ti jest
in ̋y nie rem w Fiat Gra. De, bry tyj skiej
spó∏ ce Gru py Fiat, któ rej mi sjà jest
two rze nie Mi´ dzy na ro do wej Ka dry Kie -
row ni czej po przez szko le nia i sta ̋e za -
gra nicz ne. „Po byt w Pol sce jest mo im
pierw szym do Êwiad cze niem za gra nicz -
nym, ale mi´ dzy na ro do we Êro do wi sko
pra cy nie jest mi ob ce, mia ∏em oka zj´
wspó∏ pra co waç wcze Êniej np. z Pri ce -
wa ter ho use Co opers w Rzy mie. W pol -
skim CNH spo tka ∏em si´ z przy ja znà
at mos fe rà. Prze ∏o ̋e ni stwo rzy li mi do -
sko na ∏e wa run ki do pre zen ta cji umie -
j´t no Êci, po wie rza jàc mi od po wie dzial -
noÊç za re ali za cj´ za daƒ, ja zaÊ uczy -
ni ∏em wszyst ko, by ich nie roz cza ro -
waç: w efek cie za kres mo jej od po wie -
dzial no Êci szyb ko uleg∏ po sze rze niu. 

Obec nie zaj mu j´
si´ pro jek tem
zwià za nym z Sup -
ply Cha in, w któ ry
za an ga ̋o wa ∏em
si´ do te go stop -
nia, ˝e ju˝ te raz
jest mi przy kro, i˝
w ma ju b´ d´ mu -
sia∏ opu Êciç t´ 

fir m´ i przejÊç do Ive co Ita lia. Wspó∏ -
pra ca z ko le ga mi by ∏a dla mnie po zy -
tyw nym do Êwiad cze niem. Po prze -
brni´ ciu przez ró˝ ni ce fa zy po czàt ko wej
zro dzi ∏y si´ uk∏a dy przy ja ciel skie, któ re
po zy tyw nie od dzia ∏u jà rów nie˝ na wy ni -
ki za wo do we. Z pry wat ne go punk tu wi -
dze nia mój przy jazd do P∏oc ka nie by∏
przy jem nym wy da rze niem i to z dwóch
po wo dów: ba rie ry j´ zy ko wej oraz wy -
jàt ko wo mroê nej ze sz∏o rocz nej zi my.
Cz´ sto wspo mi nam pierw szy wie czór
w ho te lu, kie dy, nie b´ dàc w sta nie
po ro zu mieç si´ z kel ne rem, za mó wi -
∏em da nie o naj d∏u˝ szym opi sie. I fak -
tycz nie uda ∏o si´, po tra wa by ∏a 
wy Êmie ni ta. Ale do Êwiad cze nie to

Wer ner Bal lieu

Gian do me ni co Fio ret ti
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spra wi ∏o, ˝e po sta no wi ∏em uczyç si´
pol skie go. Prak ty ku j´ go za rów no
w biu rze jak i w ˝y ciu pry wat nym, nie
oba wia jàc si´ roz ba wio nych min roz -
mów ców wy wo ∏a nych mo im prze j´ zy -
cze niem. W ten spo sób po zy ska ∏em
rów nie˝ przy ja ció∏ w oso bach in struk -
to ra gry w te ni sa, fry zjer ki i nie zli czo -
nych tak sów ka rzy. Pro blem mro zu na -
to miast, roz wià za ∏em ubie ra jàc si´
„na ce bul k´”. W mi nio nym ro ku mia -
∏em oka zj´ zwie dziç mnó stwo cu dow -
nych miejsc i po znaç ma gicz ne kli ma -
ty pol skiej zie mi, któ ra wcià˝ do star -
cza mi wie lu g∏´ bo kich wzru szeƒ. My -
Êl´, i˝ mo g´ po wie dzieç, ˝e Pol ska
sta ∏a si´ mo jà dru gà oj czy znà”. 

Ema nu ele An ge li ni
jest w Pol sce od ro ku.
Pra cu je w dzia le ana liz
tak ̋e w ra mach Fiat
Gra. De. „Za nim przy -
je cha ∏em do Pol ski,
pó∏ to ra ro ku pra co wa -
∏em w An glii. W jed -
nym i dru gim kra ju
szyb ko si´ od na la z∏em. I tam i tu taj
za wsze mo g´ li czyç na po moc. Cho -
cia˝ w An glii trak to wa no mnie bar dziej
ja ko pra cow ni ka, a w Pol sce bar dziej
ja ko sta ̋y st´. W An glii po pro stu zle -
ca no nam za da nia, z ca ∏ym ry zy kiem,
ja kie po no si ∏a oso ba po wie rza jà ca ta -
kà od po wie dzial noÊç. W Pol sce wy da je
si´, ˝e lu dzie ma jà bar dzo kon ser wa -
tyw ne po dej Êcie do pra cy. Tu taj je Êli

wy st´ pu je cho cia˝ by ma ∏a wàt pli woÊç,
˝e móg∏ bym za da nia nie wy ko naç,
po pro stu mi si´ go nie po wie rza. 
Pry wat nie rocz ny po byt w Pol sce wy ko -
rzy sta ∏em na zwie dze nie kra ju. By ∏em
w wie lu miej scach. Od wie dzi ∏em te˝
in ne za k∏a dy Fia ta, np. Biel sko i Ty chy.
Po dró ̋u j´ z ko le gà, z któ rym wy naj mu -
je my miesz ka nie. Si ∏à rze czy ra zem
sp´ dza my wol ny czas. P∏ock jest tro -
ch´ dziw nym mia stem – in ny la tem
i zi mà. La tem jest sze ro ka ofer ta, du ̋o
roz ry wek, im prez ple ne ro wych, mnó -
stwo lu dzi na uli cach – mo˝ na mi le
sp´ dziç czas. Zi mà P∏ock jest wy mar -
∏ym mia stem. Mo˝ na wpaÊç tu taj
w de pre sj´. Okrop na jest tak ̋e w∏o ska
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kuch nia w Pol sce, pol ska
mi na to miast sma ku je,
zw∏asz cza pie ro gi i zu py.
Jesz cze do nie daw na mia -
∏em w An glii na rze czo nà
i chcàc po zo staç jej wier -
nym, nie my Êla ∏em o po -
zna niu no wych osób, choç
w Pol sce nie jest to ∏a twe.

Mam 31 lat i dziew czy ny w mo  im wie -
ku sà ju˝ m´ ̋at ka mi. Po zo sta jà wi´c
tyl ko 20 i 22-lat ki, a to za zwy czaj stu -
dent ki, które nie sà jednak nie za le˝ ne
fi nan so wo, nie mo gà wi´c so bie po -
zwo liç na sp´ dze nie cza su po za P∏oc -
kiem. Tak wi´c do koƒ ca mo jej pra cy
w tym za k∏a dzie, ra czej nie zdà ̋´ po -
znaç tu taj ˝o ny. Tro ch´ szko da, bo Po l -
ki sà ta kie au ten tycz ne. We W∏o szech

czy w An glii trud no zna leêç dziew czy ny,
po sia da jà ce tak tra dy cyj ne po dej Êcie
np. do ro dzi ny. Tam my Êli si´ o ka rie -
rze i pra cy”.
Oprócz przed sta wio nych osób w p∏oc -
kiej CNH pra cu je jesz cze kil ku ob co kra -
jow ców: dy rek tor per so ne lu, Ste fa no
Ma rzo li, z któ rym wy wiad za miesz czo ny
by∏ w po przed nim wy da niu ga ze ty oraz
po cho dzà cy z Au strii dy rek tor han dlo -
wy, An dre as Klau ser, z któ rym w naj -
bli˝ szym cza sie po roz ma wia my o po li ty -
ce han dlo wej CNH. W ra mach Fiat
Gra.De, w dzia le han dlo wym pra cu je
jesz cze Ar gen tyƒ czyk Lu cia no Pa let to,
by∏ jed nak nie obec ny w dniu, w któ rym
od wie dzi li Êmy za k∏ad w P∏oc ku.

Ema nu ele An ge li ni
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Sa di Pol ska roz po cz´ ∏a dzia ∏al noÊç
w lip cu 2000 ro ku. Wcze Êniej, na rzecz
spó∏ ek Gru py Fiat us∏u gi te Êwiad czy∏
ist nie jà cy w struk tu rach Fia ta Pol ska
dzia∏, w któ rym pra co wa ∏y 22 oso by. Za -
∏o ̋y cie lem i 100% udzia ∏ow cem spó∏ ki
jest Sa di Ita lia SpA, któ ra Êwiad czy
us∏u gi rów nie˝ dla Fiat Au to SpA. Po -
czàt ko wo miej scem dzia ∏al no Êci Sa di
Pol ska by∏ wy ∏àcz nie ob szar Biel ska i Ty -
chów. Na prze ∏o mie wrze Ênia i paê dzier -
ni ka 2000 r. fir ma pod pi sa ∏a umo w´
rów nie˝ z fir ma mi gru py Ma gne ti Ma rel li
– wów czas utwo rzo ny zo sta∏ trze ci punkt
od praw cel nych w So snow cu. Przed
koƒ   cem 2002 r. stan oso bo wy za ∏o gi
po wi´k szy∏ si´ w fir mie dwu krot nie. 
Obec nie Sa di Pol ska za trud nia 49 osób.
Ob s∏u g´ cel nà Sadi pro wa dzi ∏a po czàt -
ko wo dla 7 firm, te raz wa chlarz jej
klien tów roz rós∏ si´ znacz nie – do 93.
A gdy by wziàç pod uwa g´ tak ̋e kon tra -
hen tów, dla któ rych Êwiad czo ne sà
us∏u gi w za kre sie udzie la nia we wnàtrz u -
nij nych gwa ran cji tran zy to wych licz ba ta
wzra sta do 190.
– Bar dzo wa˝ nym mo men tem dla na -
szej fir my by ∏o pod pi sa nie w VII 2001

WejÊcie Polski w struktury Unii Europejskiej
spowoduje szereg zmian w handlu
mi´dzynarodowym, tak˝e w przepisach
celnych. Firmy takie, jak Sadi Polska
czekajà nowe wyzwania.

Z Sadi
do Europy

Po za tym, Sa di Pol ska zaj -
mu je si´ nie tyl ko zg∏o sze -
nia mi cel ny mi – za kres jej
us∏ug obej mu je tak ̋e pro -
wa dze nie po st´ po waƒ ad -
mi ni stra cyj no -cel nych jak
rów nie˝ opra co wy wa nie po -
dat ko wych re je strów do ty -

czà ce ob ro tu mi´ dzy na ro do we go. 
– Na si klien ci to g∏ów nie Êred nie fir my
– mó wi Ma∏ go rza ta Wi zner, samodzielny
prac. d/s celnych. – Sà to al bo do staw -
cy Fia ta al bo fir my wspó∏  pra cu jà ce
z prze my s∏em mo to ry za cyj nym. Prócz
te go, na sza ofer ta zy ska ∏a za ufa nie np.
In duk ty i Bez a linu w Biel sku -Bia ∏ej, 
Ma pei w Gli wi cach czy Le vi’s Po land
w P∏oc ku i ko lej nych 100 firm.
Przed spó∏ kà sto jà te raz no we za da nia,
wy ni ka jà ce z wej Êcia Pol ski w struk tu ry
Unii Eu ro pej skiej. W lip cu 2003 ro ku
Sa di Pol ska pod j´ ∏a sta ra nia o uru cho -
mie nie czwar te go miej sca od praw cel -
nych w S∏aw ko wie – przy li nii ko le jo wej
pro wa dzà cej na wschód (sze ro kie to ry
ro syj skie). Po 1 ma ja Pol ska sta nie si´
unij nym kra jem oÊcien nym dla ryn ków
wschod nich, dla te go wkrótce powstanie

ro ku umo wy z CNH Bi zon
w za kre sie prze j´ cia ob s∏u gi
cel nej – mó wi Sta ni s∏aw ¸u -
siƒ ski, Pe∏ no moc nik Pre ze sa
Za rzà du Spó∏ ki Sa di Pol ska.
– Wte dy te˝ uru cho mi li Êmy
czwar ty punkt od praw,
w P∏oc ku. W chwi li, gdy roz -
po czy na li Êmy dzia ∏al noÊç, 87% na szych
us∏ug Êwiad czy li Êmy na rzecz Fia ta –
na ko niec 2003 ro ku udzia∏ ten nie
prze kra cza 34%.
To ozna cza, ˝e fir ma Sa di Pol ska ak tyw -
nie po szu ku je no wych klien tów i sta le
po zy sku je no wych kon tra hen tów na ryn -
ku. Jest jed nà z nie wie lu agen cji cel -
nych, któ ra nie wy st´ pu je na otwar tych
punk tach od praw – ka˝ dy z punk tów,
któ re ma w swo jej dys po zy cji, to miej -
sca uzna ne do sto so wa nia pro ce dur
uprosz czo nych. Dzi´ ki te mu od pra wy
od by wa jà si´ szyb ko i bez bez po Êred -
nie go udzia ∏u funk cjo na riu sza cel ne go.
Uzy ska nie ta kiej zgo dy jest wa run ko wa -
ne przez kil ka wy mo gów – fir ma mu si
spe∏ niç okre Êlo ne wa run ki fi nan so we,
ale i uzy skaç za ufa nie wy star cza jà ce
do pro wa dze nia ad mi ni stra cji cel nej.

Sta ni s∏aw ¸u siƒ ski
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tam Mi´ dzy na ro do wy Ter -
mi na l Prze ∏a dun ko wy, któ ry
ob s∏u gi waç b´dzie fir my
z ryn ków wschod nich (w
tym z Azji Ârod ko wej, Chin
i Ko rei). Sa di Pol ska chce
wy ko rzy staç po ja wia jà cà
si´ szan s´ dla zna le zie nia
ko lej nych kon tra hen tów.
– Mi mo to, rok 2004 b´ dzie dla nas za -
pew ne bar dzo trud ny – pod kre Êla Sta ni -
s∏aw ¸u siƒ ski. – Wej Êcie do Unii Eu ro -
pej skiej spo wo du je li be ra li za cj´ han dlu
i ob ro tu to wa ro we go, a za tem zg∏o sze -
nia cel ne, któ re te raz funk cjo nu jà, prze -
sta nà ist nieç. Na tym ob sza rze nie b´ -
dzie ju˝ im por tu i eks por tu, a do sta wa
i na by cie we wnàtrz w spól no to we. Przy -
go to wu je my si´ do Êwiad cze nia us∏ug
z tym zwià za nych – a wi´c do wy sta wia -
nia do ku men tów: Sta ty sty ki mi´ dzy na -
ro do wej IN TRA STAT oraz Re je stra cji do -
ku men tów han dlo wych w de kla ra cjach
po dat ko wych. To dwa zu pe∏ nie no we
do ku men ty, któ re obec nie nie sà zna ne
pod mio tom pol skim.
Wej Êcie Pol ski do Unii Eu ro pej skiej to
dla Sa di Pol ska na praw d´ du ̋e wy zwa -

nie – bio ràc pod uwa g´ obec -
nie ob s∏u gi wa nych klien -
tów, 80% z nich po cho dzi
z kra jów unij nych. Pierw sze
przy go to wa nia spó∏ ka roz po -
cz´ ∏a ju˝ w li sto pa dzie 2003
ro ku – pod pi sa ne zo sta ∏y kon -
trak ty z dwo ma fir ma mi w za -

kre sie do radz twa oraz z fir mà in for ma -
tycz nà, któ ra opra co waç ma no wy sys -
tem in for ma tycz ny spe∏ nia jà cy wy ma ga -
nia sta ty sty ki we wnàtrz w spó lno to wej.
Struk tu ra przy cho dów Sadi wkrót ce  si´
zmie ni – ope ra cja we wnàtrz u nij nej re je -
stra cji wy ma ga kon cen tra cji na do ku -
men ta cji han dlo wej i uzy ski wa niu w∏a -
Êci wych do ku men tów spe dy cyj no -trans -
por to wych bez ko niecz no Êci ka˝ do ra zo -
we go opra co wy wa nia dru ków cel nych,
a w zwiàz ku z tym pla no wa ne sà re duk -
cje kosz tów, ja kie po no szà obecnie na si
kon tra hen ci.
Dla te go te˝ Sa di Pol ska roz po cz´ ∏a
w po ∏ o wie ubie g∏e go ro ku no wà dzia ∏al -
noÊç, w któ rej roz wo ju po k∏a da du ̋e
na dzie je. Cho dzi o or ga ni za cj´ spe dy cji
trans por tu – ju˝ w 2003 ro ku, w ogól nej
fak tu ra cji spó∏ ki, us∏u gi te sta no wi -

∏y 20% ob ro tów.
Us∏u gi spe dy cyj ne
Êwiad czo ne sà dla
firm zu pe∏ nie no -
wych, na wet spo -
za tej gru py, któ re
agen cja ob s∏u gu je
pod kà tem cel nym.
Rów no cze Ênie Sa di

Pol ska przy go to wu je si´ do Êwiad cze nia
us∏ug ma ga zy no wych i dys try bu cji
– obec nie po sia da  dwa ma ga zy ny
o ∏àcz nej po wierzch ni 3500 m2 (je den
w Biel sku-Bia ∏ej, dru gi w S∏aw ko wie).
– Nie ma my w∏a snej flo ty trans por to wej,
ale ko rzy sta my z ba zy oko ∏o 20-25
prze woê ni ków – mó wi Woj ciech Szo pa
spec. d/s logistyki w Sadi. – Naj pro Êciej
mó wiàc cho dzi o w∏a Êci we i kom plek so -
we przy go to wa nie spe dy cji to wa rów
– a za tem usta le nie je go ilo Êci, wa gi,
ga ba ry tów, wy zna cze nie od po wied nie go
sa mo cho du itp. Do te go do cho dzi tak ̋e
zbie ra nie i prze ka zy wa nie in for ma cji
– któ re przej Êcia gra nicz ne sà do st´p ne,
ja kie wy ma ga ne op∏a ty, do któ re go
urz´ du cel ne go kie ro waç. Po trzeb ny jest
sta ∏y nad zór nad kie row cà i pi lo to wa nie
trans por tu, a w ra zie wy stà pie nia pro -
ble mów w cza sie jaz dy, po moc w ich
roz wià za niu. Na szym atu tem jest zna jo -
moÊç ryn ku i kon tak ty z za gra ni cà (np.
we W∏o szech), a przede wszyst kim wy -
so ka ja koÊç us∏ug.
Ja kie ce le sta wia przed Sa di Pol ska
Sta ni s∏aw ¸u siƒ ski? – Chcia∏ bym utrzy -
maç t´ iloÊç klien tów, któ rà ma my w tej
chwi li – przy zna je. Otwar cie na sze go
kra ju na ryn ki eu ro pej skie mo ̋e spo wo -
do waç wzrost za in te re so wa nia na szym
ryn kiem przez no wych in we sto rów za -
gra nicz nych, a dla nas ja ko spó∏ ki to
no we kon trak ty spe dy cyj no – sta ty stycz -
ne, ale rów nie˝ nie mo˝ na za po mi naç,
˝e Pol ska ja ko kraj tran zy to wy sta no wi
do sko na ∏à ba z´ lo gi stycz nà do roz wo ju
wy mia ny go spo dar czej z ryn ka mi eu ro py
Êrod ko wej i wschod niej – i tam po k∏a -
da my swo je na dzie je.

Woj ciech Szo pa

Ma∏ go rza ta Wi zner
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Ro dzi ce uczy ni li z nich isto t´ w∏a sne go ˝y cia i dla nich re zy gnu jà
z w∏a snch potrzeb. Re zul tat – dziec ko chce wi´ cej i go to we jest na wszyst ko,
aby tyl ko do staç to, cze go pra gnie: p∏a cze, od ma wia je dze nia, cho ru je. 
Za nie po ko je ni ro dzi ce nie po tra fià zro zu mieç gdzie po pe∏ ni li b∏àd. 
Jed no jest rów nie˝ pew ne: by cie dziec kiem jest dziÊ bar dzo wy czer pu jà ce: 
to szko ∏a, kur sy j´ zy ko we, to do dat ko we za j´ cia po za lek cyj ne. A je Êli nie 
wy trzy mu jà na rzu co ne go ryt mu, mo ̋e my je na fa sze ro waç ta blet ka mi.
Dla wie lu dzie ci ∏o bu ziar stwo jest jak po wo ∏a nie: upra gnie ni, za pla no wa ni,
su per ko cha ni i chro nie ni przed fru stra cja mi, oka zu jà si´ ma ∏y mi ty ra na mi.
Na rzu ca jà swo je re gu ∏y gry w ro dzi nie, chcà wszyst kie go i to na tych miast.
Bia da te mu, kto si´ im sprze ci wi. A ro dzi ce? Pod da jà si´ po czu ciu wi ny i nie -
spe∏ nie nia, za dr´ cza jàc si´ py ta niem „gdzie po pe∏ ni li Êmy b∏àd?” 
Prze czy ta li wszyst kie mo˝ li we pu bli ka cje na te mat psy cho lo gii dzie ciƒ stwa,
spo so bów dia lo gu z w∏a sny mi dzieç mi i prze pi sy na mo ̋e nie ty le do sko na -
∏e, co po praw ne ro dzi ciel stwo. Wie dzà, ˝e mu szà zdo byç u dzie ci au to ry tet,
nie po pa da jàc jed nak w de spo tyzm. Trze ba byç sta now czym, ale rów nie˝ 
ela stycz nym. Umieç na rzu ciç re gu ∏y, po sta wiç sta now cze „nie” dla do bra
dziec ka, ale cza sem przy mknàç oko. Na le ̋y tro skli wie za spa ka jaç pod sta wo -
we po trze by dziec ka bez spe∏ nia nia jed nak ka˝ dej je go za chcian ki, gdy˝
w prze ciw nym ra zie co ro bi po cie cha? Nu dzi si´, de ner wu je i sta je si´ bar -
dziej nie zno Êna ni˝ kie dy kol wiek. W ja ki jed nak spo sób wpro wa dziç w ˝y cie
ta kà rów no wa g´? To tak, jak by ca ∏y czas stà paç po na pi´ tej li nie. 

Chcà lo dy, ale tyl ko o sma ku orzechowym. 
Te ni sów ki, ale ta kie jak ma ko le ̋ an ka. 
P∏a czà, je Êli nie do sta nà pi´t na stej ju˝ 
lal ki Bar bie. Ka pry Êne, ni gdy nie chcà k∏aÊç
si´ spaç i od ra biaç lek cji. I je Êli po pi´ ciu
go dzi nach spró bu jesz ode rwaç je 
od kom pu te ra, to ci za gro ̋ à. Ma li ty ra ni?
Nic po dob ne go, to dzie ci chcia ne i ko cha ne,
mo ̋ e na wet za bar dzo.

Mali 
tyrani

Wo bec nie uchron nych po tkni´ç, czy
to w jed nà stro n´, czy w dru gà, nie -
któ rzy po cie sza jà si´ twier dzàc, ˝e
w grun cie rze czy sta ry Freud mia∏ 
ra cj´. We d∏ug nie go by cie ro dzi cem
to naj trud niej szy za wód Êwia ta: b∏´ -
dów unik nàç si´ nie da. O ile kie dyÊ
po pe∏ nia ∏o si´ je z po wo du zbyt niej
pew no Êci, dziÊ spo wo do wa ne sà
ogrom nà nie pew no Êcià. Cz´ sto 
bo wiem ma jàc wàt pli wo Êci, wstrzy -
mu je my si´ od za j´ cia sta no wi ska
w da nej spra wie, co na sze dzie ci 
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s∏ym: wol ne go cza su. W wie ku sze -
Êciu lat dzie ci idà do szko ∏y na 8 go -
dzin, mu szà uczyç si´ an giel skie go,
gry na in stru men cie mu zycz nym
i upra wiaç sport. To za wie le. Tak ̋e
one po trze bu jà spo ko ju, w∏a snej
prze strze ni ˝y cio wej, aby móc prze -
czy taç so bie ksià˝ k´, po oglà daç te le -
wi zj´ czy po byç w sa mot no Êci. Nie -
kie dy dzie ci wy ko rzy sty wa ne sà przez
ro dzi ców do spe∏ nie nia ich am bi cji:
osià gnàç do sko na ∏oÊç w jeê dzie
na nar tach, p∏y wa niu, taƒ cu czy in -

nych dys cy pli nach. Sà bez u stan nie
pro wo ko wa ne przez oj ców, mat ki,
nauczycieli i tre ne rów. Mu szà za
wszel kà ce n´ byç na pierw szym miej -
scu. Od ma ∏e go prze sià ka jà ideà
kon ku ren cyj no Êci”.
Nie kie dy jed nak ro dzi ce bez wied -
nie sta jà si´ ule gli. Kie dy na le ̋ y
biç na alarm?
„Wspó∏ cze Êni ro dzi ce ma jà ogrom nà
trud noÊç w na rzu ce niu re gu∏, bàdê li -
mi tów swo im dzie ciom i sta wie niu
czo ∏a wy ni ka jà cym z te go kon flik tom.

od bie ra jà ja ko obo j´t noÊç wo bec
pro ble mu – brak uczuç, któ ry dla
dziec ka jest nie do znie sie nia. Dziec -
ko sta je si´ wte dy nie zno Êne, by
w ten spo sób wy son do waç, ja ka jest
gra ni ca wy trzy ma ∏o Êci ro dzi ców.
Za gad nie nia te postara si´ wyjaÊniç
Alek san dra Si mo net to psy cho te ra -
peutka, któ ra od dwudziestu  lat zaj -
mu je si´ dzieç mi i ich pro ble ma mi.
Cze go bra ku je dzi siej szym dzie ciom,
któ re z po zo ru po sia da jà wszyst ko?
„Bra ku je te go, cze go bra ku je do ro -
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Jesz cze do nie daw na do ro s∏ych wspie -
ra ∏y sztyw ne za sa dy wy cho waw cze,
we d∏ug któ rych z oj cem si´ nie dys ku -
to wa ∏o. Te raz oj co wie sta li si´ ta tu sia -
mi. W tej zmia nie na zew nic twa zmie ni∏
si´ ca ∏y Êwiat. Au to ry tet, któ ry kie dyÊ
uprasz cza∏ ˝y cie, bàdê nie kie dy ruj no -
wa∏, te raz prze ro dzi∏ si´ w de mo kra -
tycz ny re ̋im. By cie de mo kra tycz nym

MNIEJ OBO WIÑZ KÓW 
WI¢ CEJ ZA BA WY
Ile cza su ro dzi ce po win ni po Êwi´ caç
dziec ku? Przy naj mniej pó∏ to rej go dzi ny
dzien nie – uwa ̋a jà Ber ry Bra zel ton,
wy k∏a dow ca pe dia trii na Ha rvar dzie
i Stan ley Gre en span, spe cja li sta psy -
chia trii dzie ci´ cej we wspól nie wy da -
nej ksià˝ ce „Po trze by dzie ci”. Lecz
uwa ga – nie na le ̋y li czyç cza su, któ ry
sp´ dza my bie ga jàc z wóz kiem na za -
ku py. „Do sze Êciu lat ma luch po trze -
bu je co naj mniej czte rech dwu dzie sto -
mi nu to wych kon tak tów z ma mà lub
ta tà, pod czas któ rych ro dzi ce po zo sta -
jà do ca∏ ko wi tej je go dys po zy cji w za -
ba wie” – su ge ru jà eks per ci, któ rzy

bar dzo su ge styw nie na zwa li ten czas
„cza sem na pod ∏o dze”. Jest to czas,
kie dy do s∏ow nie scho dzi my do po zio -
mu dziec ka i ba wi my si´ z nim. Jest
te˝ czas po moc ni czy, kie dy ro dzi ce
opie ku jà si´ dziec kiem w spo sób
mniej bez po Êred ni, na przy k∏ad kie dy
od ra bia lek cje. Ile go dzin? Ro dzi ce,
któ rzy pra cu jà po win ni byç do dys po -
zy cji dziec ka co naj mniej dwie trze cie
go dzin wie czor nych od 18 do 21.

TE NIS OW SZEM, 
ALE BEZ PRZE SA DY
Kurs ry sun ku? Bez wzgl´d nie. Te nis
– oczy wi Êcie, przy naj mniej dziecko
nie b´ dzie sie dzia ∏o przed te le wi zo -

rem. I tak w koƒ cu roz k∏ad dnia
dziec ka wy glà da jak ter mi narz me ne -
d˝e ra. Prze wo ̋o ne jak prze sy∏ ka
z jed ne go kur su na dru gi, kie dy znaj -
dzie czas, aby przy swo iç so bie na by -
te do Êwiad cze nia? 
We d∏ug eks per tów dziec ko po trze bu -
je cza su, aby prze kszta∏ ciç wie dz´
zdo by tà w pew noÊç sie bie. Aby przy -
swo iç so bie no we do Êwiad cze nia,
mu si po wta rzaç, zmie niaç, pró bo waç
i po na wiaç ja kàÊ stra te gi´. Nam wy -
da waç si´ to mo ̋e stra tà cza su, lecz
dla dziec ka jest to bar dzo wa˝ ne.
A za tem ˝ad nych kur sów? Nie prze -
sa dzaj my. Naj wa˝ niej sze, aby nie 
ro biç wie lu rze czy na raz. Wy star czy
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ro dzi cem jest o wie le trud niej sze
od by cia ty ra nem. W tym pierw szym
przy pad ku na le ̋y bo wiem za cho waç
au to ry tet prze wod ni ka, do zo waç po le -
ce nia i wy ja Ênie nia. W prak ty ce ozna -
cza to, ˝e nie mo ̋e si´ przy jàç ani po -
sta wy de spo tycz nej, ani kum plow -
skiej. Na le ̋y prze strze gaç sztyw nej
re gu ∏y ˝y cia i ne go cjo waç re gu ∏y
wspó∏ ̋y cia”.
Czy ten pro blem do ty czy tyl ko
je dy na ków?
„Nie jest po wie dzia ne. To styl 

wy cho waw czy ro dzi ców, któ ry
czy ni ró˝ ni c´, nie za le˝ nie
od ilo Êci dzie ci”.
Ja kie go ro dza ju wy cho -
wa nia na le ̋ y uczyç?

„Wie lu ro dzi ców pa d∏o ofia rà teo rii wy -
cho waw czej, któ ra uwa ̋a dzie ci
za ma ∏ych do ro s∏ych. We d∏ug niej
dzie ci po win ny mieç wol noÊç wy ra ̋a -
nia w∏a sne go ja, nie po win no si´ t∏u -
miç ich oso bo wo Êci, ani do ni cze go
przy mu szaç. Efekt: zbyt nia po b∏a˝ li -
woÊç do pro wa dzo na do gra nic do -
pusz czal no Êci. Lecz je Êli dzie ci nie na -
uczà si´ od po czàt ku ak cep to waç kla -
sycz ne go „nie”, nie b´ dà w sta nie sta -
wiç czo ∏a nie do god no Êciom ˝y cia.
Trze ba umieç ob da rzyç na sze dzie ci
in te li gent nà mi ∏o Êcià. Nie kie dy w tro -
sce o to, aby dziec ku nie za bra k∏o ni -
cze go, za po mi na my o rze czach pro -
stych i ba nal nych. Jak w∏a Ênie dia log:
trze ba roz ma wiaç o wszyst kim, aby si´

po Êwie ciç si´ jed nej dys cy pli nie w ty go dniu lub dwóm, je Êli
do po ∏u dnio we za j´ cia w szko le nie sà zbyt ob cià ̋a jà ce.

Sport i ruch w zdro wym wy mia rze cza su sà za pew ne
bar dzo wa˝ ne, gdy˝ dziec ko, któ re le niu chu je, du ̋o

je, mo ̋e staç si´ oty ∏e, co sta nie si´ ko lej nym 
po wa˝ nym pro ble mem. 

PRZY JA CIE LE SZKO ̧ Ñ ˚Y CIA
Ile wol ne go cza su po trze bu je dziec ko? Kie dy

ma lu chy wra ca jà ze szko ∏y po trze bu jà wyjÊç i po -
ba wiç si´ przez co naj mniej go dzi n´, mó wià ame -

ry kaƒ scy pe dia trzy. ˚y cie w gru pie to umie j´t noÊç,
któ rej na le ̋y si´ na uczyç. Aby umieç si´ po ru szaç
w Êwie cie kon ku ren cyj no Êci, dzie ci mu szà sp´ dzaç
wie le go dzin ra zem. Po zba wie ni ta kiej mo˝ li wo Êci,
b´ dà w przy sz∏o Êci stro nà po krzyw dzo nà w re la cjach
z do ro s∏y mi.
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le piej po znaç. Dziec ko nie ro Ênie wy -
cho wa ne tyl ko przez ro dzi ców, ale tak -
˝e przez dziad ków i na uczy cie li. Wa˝ ne
jest, aby z po ko rà umieç po rów ny waç
si´ z in ny mi, aby ro zu mieç i umieç si´
zmie niç”.
Jak mo˝ na na gle po wie dzieç „nie”
roz piesz czo ne mu dziec ku?
„Do ro Êli cz´ sto my là za chcian ki z po -
trze ba mi. M∏o dzi lu dzie przy zwy cza ja ni
do otrzy my wa nia wszyst kie go bez wy -
si∏ ku, nie po tra fià ju˝ ma rzyç i mieç
pra gnie nia, któ re sta nà si´ ce lem
do osià gni´ cia. Mu si my po go dziç si´

z rze czy wi sto Êcià: s∏o wo „nie” bo li.
Na ka˝ dy pro ces edu ka cyj ny sk∏a da jà
si´ re gu ∏y i za ka zy. To nie przy jem ne,
ale nie mo ̋e my uchy liç si´ od na sze -
go obo wiàz ku. Wa˝ ne jest, aby s∏o wo
„nie” by ∏o bu du jà ce, a nie po dyk to wa -
ne chwi lo wà z∏o Êcià. Kie dy dziec ko
jest ma ∏e, po trzeb ne jest sta now cze
„nie” bez wie lu wy ja Ênieƒ, któ rych
i tak nie zro zu mie”.
Czy uda si´ na pra wiç sy tu acj´,
gdy ro dzi ce by li bar dzo po b∏a˝ li wi? 
„Dzie ci sà dzieç mi. Na wet kie dy ma -
jà 12 czy 15 lat ich oso bo woÊç nie
jest jesz cze ca∏ ko wi cie ukszta∏ to wa na.
Oczy wi Êcie wszyst ko mo ̋e si´ wy da -
waç trud niej sze, gdy˝ nie sà przy zwy -
cza je ni do dys cy pli ny. Jest jed nak

pew na ko rzyÊç: z na sto lat kiem mo˝ -
na po roz ma wiaç ra cjo nal nie, wy ja Êniç
po wo dy za ka zu. Gdy wkro czy w okres
m∏o dzieƒ czy, jest ju˝ za póê no na in -
ter wen cj´, gdy˝ cha rak ter jest ju˝
ukszta∏ to wa ny”.
Czy do brze jest nie kie dy od wo ∏aç
si´ do tra dy cyj ne go klap sa?
„Je Êli ro dzi ce sà zrów no wa -
˝e ni, to dla cze go nie.

CZY TAå I PI SAå BEZ PO ÂPIE CHU
Na na uk´ czy ta nia i pi sa nia jest czas. Dzi siej sze dzie ci pod -
da ne sà o wie le licz niej szym bodê com, ni˝ dzie ci sprzed pi´ç -
dzie si´ ciu lat i teo re tycz nie mo g∏y by na uczyç si´ czy taç ju˝
w wie ku trzech lat. Lecz w tym wie ku dziec ko po trze bu je za -
ba wy, a nie kon cen tra cji nad ksià˝ kà. Ce na ja kà dziec ko p∏a ci
za wy mu szo nà na uk´ jest nie zwy kle wy so ka. Za wcze Ênie przy mu szo ne,
na uczy si´ czy taç tyl ko po to, aby zro biç ma mie przy jem noÊç, lecz póê niej
b´ dzie nie na wi dzi ∏o szko ∏y.

PRO ZAC W TECZ CE
Dziec ko jest nie zno Êne? Oto pi gu∏ ka na ugrzecz nie nie. Jest smut ne? Oto
ba by Pro zac. Ta ka sy tu acja ma miej sce w Ame ry ce, gdzie naj s∏aw niej szy
na Êwie cie Êro dek an ty de pre syj ny, zo sta∏ wpro wa dzo ny do u˝yt ku pe dia -
trycz ne go. Tam na sze „˝y we sre bra” mo gà zo staç uspo ko jo ne ta blet -
ka mi. We W∏o szech In sty tut Pe dia trii wy po wie dzia∏ si´ po zy tyw nie od -
no Ênie wy ko rzy sta nia Pro za cu dla dzie ci po wy ̋ej oÊmiu lat, lecz
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To fi zycz ny kon takt, któ ry prze ry wa na tych miast
da nà sy tu acj´. Bez dys ku sji i zb´d nych s∏ów. Ja -

sne mu si byç, ˝e klaps a nie bi cie – po trzeb ny jest
ja ko re me dium na pew ne za cho wa nie, a nie ja ko

spo sób na wy ∏a do wa nie na szej z∏o Êci”.
Kie dy po trzeb ny jest psy cho log?

„Nie któ re nie pra wi d∏o wo Êci za cho wa nia ujaw nia jà si´
ju˝ w naj m∏od szych la tach. Sy gna ∏em jest za wsze prze -

wa ga ja kiejÊ ten den cji: czy to nie po kój i fi zycz ne symp to -
my pro ble mów psy cho lo gicz nych pro wa dzà ce do bez sen -

no Êci, czy te˝ nad miar spo ko ju i zbyt nie po s∏u szeƒ stwo.
Na le ̋y tak ̋e zwró ciç uwa g´ na sy gna ∏y, któ re do cie ra jà z ze -

wnàtrz: od ro dzi ny, na uczy cie li czy przy ja ció∏. Ich po moc jest
bar dzo wa˝ na w wy ∏o nie niu pro ble mu. 

Na uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go mo gà za uwa ̋yç pew ne 
sy gna ∏y naj wcze Êniej, gdy˝ cz´ sto dziec ko wy ra ̋a swo jà fru stra cj´

w spo sób fi zycz ny: na przy k∏ad po przez nie zr´cz noÊç w çwi cze niach 
fi zycz nych”.

pod Êci s∏à kon tro là neu rop sy chia try i neu ro lo ga dzie ci´ ce go. W mi´ dzy cza sie
sze reg po le mik wy wo ∏a ∏a sto so wa na w Ame ry ce ta blet ka o na zwie Ri ta lin. Co
do k∏ad nie le czy? ADHL – skrót ozna cza jà cy „syn drom nie do bo ru uwa gi i hi per -

ak tyw no Êci”. Symp to my: dziec ko nie usie dzi ani chwi li, nie kon cen tru je si´
nad tym co ro bi, prze ry wa roz mo w´ in nych, nie kie dy jest agre syw ne.

To jed na z naj cz´st szych pa to lo gii w okre sie roz wo ju dziec ka i cz´ -
sto nie jest dia gno zo wa na na czas. 
Za bu rze nia te do ty ka jà sze Êcio krot nie cz´ Êciej ch∏op ców ani ̋e li

dziew czyn ki i od no szà si´ do 3% dzie ci w wie ku szkol nym. Mo wa
o dzie ciach nad po bu dli wych, któ re ma jà trud no Êci z kon cen tra cjà i du ̋e

pro ble my w na uce. Ri ta lin po ma ga w uspo ko je niu i pod j´ ciu – je Êli ko niecz -
ne – psy cho te ra pii. Lek ten prze pi saç mo ̋e tyl ko do Êwiad czo ny psy chia tra,
gdy˝ ist nie je du ̋e ry zy ko spo wo do wa ne ewen tu al nym je go nad u˝y ciem. 
Jed no jest pew ne, pro blem ist nie je i na le ̋y mu sta wiç czo ∏a. We W∏o szech
ist nie je na wet stro na in ter ne to wa http://www.aifa.it/de scri zio ne.htm, któ ra
po wsta ∏a, aby po móc ro dzi com. 
A za tem z∏e sa mo po czu cie do tkn´ ∏o tak ̋e za cza ro wa ny ogród dzie ciƒ stwa. 

EKRAN JA KO NIA¡ KA
TV i kom pu ter? W pierw szych trzech la tach ̋ y cia dzie ci nie po -
win ny sie dzieç przed te le wi zo rem d∏u ̋ej ani ̋e li pó∏ go dzi ny
dzien nie. W póê niej szym wie ku do pusz czal na jest go dzin ka te -
le wi zji lub kom pu te ra, lecz w obec no Êci ro dzi ców. DziÊ bo -
wiem za du ̋o jest prze mo cy w te le wi zji, któ ra mo g∏a by staç
si´ wzor cem do na Êla do wa nia. Po nad to po zo sta wio ne sa me
przed ekra nem ba by sit ter, dzie ci nie sà w sta nie od ró˝ niç rze -
czy wi sto Êci od wy obraê ni. Z∏o ta za sa da? Ni gdy nie po zwa laç
im prze sia dy waç do póê na przed te le wi zo rem. Na dru gi dzieƒ
b´ dà ner wo we i Êpià ce.La
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kla sycz nej i jaz zo wej mu zy ki. Du ̋o
da lej otwar to trzy la ta te mu jesz cze
bar dziej nie zwy k∏y, fu tu ry stycz ny kom -
pleks ar chi tek to nicz ny, na su wa jà cy
sko ja rze nia z osa dà z ko smo su. To
naj wi´k szy te ren wy sta wo wy Hisz pa -
nii. Roz lo ko wa ne na po wierzch ni 42
tys. m2. Mia sto Sztu ki i Na uki. Sa ma
eks po zy cja zaj mu je 26 tysi´cy m2,
a do pe∏ nia jà ce ar chi tek tu r´ za ∏o ̋e nie
wodne 13.500 m2. Do bu do wy zu ̋y -
to m.in. 58 tysi´cy m3 ce men tu i 4
ty sià ce szkla nych pa ne li. Mo˝ na tu taj
oglà daç naj wi´k szà na Êwie cie wy -
sta w´ po Êwie co nà cz∏o wie ko wi. Ka˝ -
dy widz mo ̋e uczest ni czyç w wie lu
nie zwy k∏ych na uko wych eks pe ry men -
tach. Al bo od wie dziç pla ne ta rium czy
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po wo zów, ba ro ko wy Pa ∏ac Mar ki -
za de Dos Agu as. Nie za po mi na jàc
o Mu zeum Ka te dral nym, gdzie mo˝ -
na zo ba czyç m.in. le gen dar ny San to
Ca liz – kie lich ze z∏o ta i aga tu uto˝ sa -
mia ny z tym, do któ re go Jó zef ze bra∏
krew wy p∏y wa jà cà z prze bi te go bo ku
Je zu sa. Ale mo˝ na te˝ po dzi wiaç zna -
ko mi te przy k∏a dy ar chi tek tu ry mo der -
ni stycz nej. Wa len cja to nie sa ma hi -
sto ria. W pej za ̋u mia sta moc no bo -
wiem do mi nu je nie zwy k∏y fu tu ry stycz -
ny kom pleks, któ ry w cià gu 3 lat
swo je go ist nie nia przy cià gnà∏ ju˝ 9
mi lio nów tu ry stów!
Wszyst ko za cz´ ∏o si´ pra wie 50 lat
te mu zmia nà bie gu prze ci na jà cej
mia sto rze ki Tu ria. Z cza sem, w daw -
nym ko ry cie rze ki utwo rzo no wie lo ki -
lo me tro wy trakt spa ce ro wy, po sa dzo -
no drze wa, po wsta ∏y Êcie˝ ki ro we ro -
we, po sta wio no ogrom ny po sàg Gu li -
we ra. W 1987 ro ku na tym zie lo nym
trak cie – pach nà cym kwia ta mi, wy -
pe∏ nio nym pta sim Êpie wem – po ja wi∏
si´ fan ta zyj ny, prze szklo ny ni czym
oran ̋e ria, Pa ∏ac Mu zy ki, w któ rym
do dziÊ mo˝ na po s∏u chaç do brej 

Nie jest tak ko smo po li tycz na jak
Bar ce lo na i nie tak pe∏ na tu ry stów jak
Gre na da. Ma w so bie jed nak du ̋y ∏a -
du nek ener gii, ema nu je bo ga tym 
˝y ciem kul tu ral nym i noc nym, na ka˝ -
dym kro ku czu je si´ tu taj hi s to ri´. 
Za ∏o ̋ o na praw do po dob nie przez
grec  kich ko lo ni stów prze ̋y ∏a póê niej
pa no wa nie m.in. Rzy mian, Wi zy go -
tów i Ara bów. Wol na od 1238 ro ku
za spra wà kró la Ara go nii Ja ku ba I
Zdo byw cy mia ∏a naj wi´k szy roz kwit
w wie ku XIV i XV. 
War to za g∏´ biç si´ w sta ro miej skie
ulicz ki, od na leêç m.in. wpi sa nà na li -
s t´ Âwia to we go Dzie dzic twa Kul tu ry
UNE SCO go tyc kà Gie∏ d´ Je dwa biu
(La Lon ja), zwie dziç wy pe∏ nio ny ce ra -
mi kà z ca ∏ej Hisz pa nii i pre zen tu jà cy
ka me ral nà ko lek cj´ XVIII -wiecz nych

Wa len cjiTwarze

NiegdyÊ cieÊle obcho -
dzili dzieƒ swojego
patrona – Êw. Józefa
rytualnym spaleniem
zb´dnych zapasów
drewna. 18 marca,
w przeddzieƒ jego
Êwi´ta, wrzucano

w ognisko udekorowane
pochodnie. W 1883 roku
ceremoni´ przeniesiono
na 19 marca. Z czasem
z resztek rewna i papieru
zacz´to robiç kuk∏y,
które gin´∏y w p∏omie -
niach. By∏o w tym coÊ

oczyszczajàcego,
symbolicznie odp´dzano
tak˝e z∏e moce.
Najstarsza grafika
(z ilustrowanego
kalendarza) doku -
men tujàca to Êwi´to
pochodzi z 1860 roku.



ki no Imax, przy bli ̋a jà ce fil ma mi m.in.
˝y cie bios fe ry. 
Od po czàç, zre lak so waç si´ mo˝ -
na w sà sied nim kom plek sie Mu zeum
Oce ano gra ficz ne go, któ re zaj mu je 11
tys. m2 po wierzch ni a ota cza jà ce je
ogro dy 13.300 m2 Kom pleks wy ko -
rzy stu je a˝ 42 mi lio ny li trów mor skiej
wo dy czy li ty le ile po trze ba do na pe∏ -
nie nia 15 olim pij skich ba se nów. Sa -
mo del fi na rium – jed no z naj wi´k -
szych na Êwie cie, z try bu nà na 2210
wi dzów i nie zwy k∏y mi spek ta kla mi
z udzia ∏em del fi nów – li czy 5 ba se -
nów, a naj wi´k szy z nich ma 10,5
me tra g∏´ bo ko Êci i mie Êci 23 mi lio ny
li trów wo dy. W Mu zeum Oce ano gra -
ficz nym mo˝ na po znaç ˝y cie wszyst -
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kich mórz i oce anów. Mo˝ na spa ce -
ro waç w prze zro czy stym tu ne lu i ob -
ser wo waç z bli ska – tak ̋e nad g∏o wà
– ró˝ ne oka zy re ki nów. Mo˝ na te˝
zjeÊç obiad czy wy piç ka w´ w pod -
wod nej re stau ra cji, wo kó∏ któ rej 
p∏y wa jà ∏a wi ce ko lo ro wych ryb...
W Wa len cji ko niecz nie trze ba tak ̋e
od wie dziç mu zeum po Êwie co ne las
fal las (w miej sco wym dia lek cie ozna -
cza to „po chod ni´”) – jed nej z naj -
bar dziej spek ta ku lar nych hisz paƒ -
skich fiest. Gro ma dzi ono oca la ∏e
od ognia fi gu ry (lub ich mi nia tu ry),
po jed nej z ka˝ de go ro ku, któ re 
po wsta jà z oka zji fie sty ku czci Êw.
Jó ze fa (12-19 mar ca). Wiel kim fi na -
∏em te go Êwi´ ta jest spa le nie

na oczach ty si´ cy go Êci z ca ∏e go
Êwia ta (i te le wi dzów) ogrom nych fi -
gur – ka ry ka tur, przed mio tu pra cy
i wy si∏ ku wie lu lu dzi. W go dzi n´ mia -
sto „pusz cza z dy mem” 20 mi lio nów
do la rów! 
Aby po czuç Wa len cj´ trze ba tak ̋e
ulec jej ˝y ciu ku li nar ne mu. War to
spró bo waç tu tej szej pa el li (np. sma -
˝o ne na spe cjal nej pa tel ni: mi´ so
kró li ka i kur cza ka, z do dat kiem fa so li
szpa ra go wej i zwy k∏ej, po mi do ra, ry -
˝u, mie lo nej pa pry ki, sza fra nu i so li).
Al bo hor char ty – orzeê wia jà ce go
i wzmac nia jà ce go na po ju z mig da ∏ów
ziem nych, wo dy i cu kru. Mo˝ na te˝
po szu kaç ja kie goÊ ba ru ser wu jà ce go
eg zo tycz ne drin ki. Po le cam mo je od -
kry cie – bar „Na tu ra lia”, w bli skim
sà siedz twie ser ca mia sta – Pla cu La
Re ina, przy Del Mar 12, gdzie ofe ro -
wa nych jest 80 au tor skich drin ków
przy go to wa nych na ba zie tyl ko i wy -
∏àcz nie na tu ral nych so ków z owo ców 
man go, ba na nów, ana na sów, ki wi,
brzo s kwiƒ i po ma raƒ czy...

Ju˝ wtedy w∏adze zacz´∏y
proponowaç tematy
na nast´pny rok. 
W 1887 roku odby∏ si´
pierwszy konkurs
na najlepsza figur´,
a od 1927 roztaczajà
nad nià opiek´ w∏adze

turystyczne Walencji. 
W 1929 roku pojawi∏ si´
pierwszy plakat promujàcy
konkurs, a od 1932 roku
dzia∏a specjalny komitet
organizacyjny fiesty.
Od zawsze stosowano
∏atwopalne materia∏y:

drewno i papier. Z czasem
twarze figur tworzono
nawet z wosku. Potem
wÊród materia∏ów znalaz∏y
si´ tak˝e m.in. szklane
w∏ókna i poliester. Tematy
mia∏y zarówno spo∏eczny
charakter (np. los

hiszpaƒskich emerytów),
jak i artystyczny, filmowy
(np. „Zwariowana Akademia
Policyjna”) czy nawet
wyzywajàco – erotyczny
(ulubionym tematem
przed kilku laty by∏ np. Bill
Clinton i Monika Levinsky).

Najwi´ksze w Europie Oceanarium, Miasto Nauki i Sztuki – Walencja



echi na cea, fil try UV, lu kre cja oraz
wi ta mi ny B i E. Prze zna czo ny jest
wy ∏àcz nie dla ko biet po wy ̋ej 25 ro -
ku ˝y cia. Kosz tu je ok. 29 z∏.
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La bo ra to rium Dr Ire ny Eris dba
o swo je klient ki, co nie jed no krot nie
udo wod ni ∏o. W zi mo wym okre sie
przy go to wa ∏o dla paƒ bal sam uj´dr -
nia jà co – pie l´ gna cyj ny do ust z se -

rii For te In er. Ch∏o dy to z∏y
i nie bez piecz ny okres
dla na szych ust, dla te -
go przy da im si´ do -
dat ko wa ochro na. Bal -
sam ma re ge ne ro waç
i na wil ̋aç spierzch ni´ -
tà skó r´. W je go sk∏ad
wcho dzà mi´ dzy in ny mi

No kia po raz ko lej ny
re wo lu cjo ni zu je ry nek

te le fo ni i ko mór ko wej.
Mo del 6600 jest prze zna -

czo ny dla biz nes me nów,
któ rzy mu szà szyb ko i nie za -

wod nie ∏à czyç si´ ze Êwia -
tem. Ma jà wi´c do wy bo ru cy -

fro wy zoom i ka me r´ do na graƒ
vi deo (pli ki vi deo mo˝ na do wol -
nie na gry waç i prze sy ∏aç da lej).
W stan dar dzie do st´p ne jest
tak ̋e szyb kie po ∏à cze -
nie z in ter ne tem.
Roz k∏ad kla wia tu -
ry mo˝ na do sto -
so wy waç do in -
dy wi du al nych po -
trzeb. Do st´p ne
ak ce so ria to s∏u -
chaw ki bez prze wo -
do we, bez prze wo do -
wy ze staw sa mo cho -
do wy, prze glà dar ka
zdj´ç i pió ro cy fro we.
W Eu ro pie do st´p ne sà
dwa ko lo ry – ró ̋o wy i sza ry.

Wydawnictwo Pascal
wyda∏o w∏aÊnie nowà
seri´ przewodników dla
mi∏oÊników turystyki.
„Narty i snowboard”,
„Przewodnik dla
rowerzystów – okolice
Górnego Âlàska”

i „Z dzieckiem
po Êwiecie” to oferta
nawet dla najbardziej
wymagajàcych.
Drobiazgowo omówiono
trasy wycieczek,
a w przypadku 
„Nart i snowboardu”,
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Ro dzi my Ze lmer
wpro wa dzi∏ w∏a Ênie
do sprze da ̋y dwa no -
we mo de le od ku rza -
czy: Orion Max 2500
i Me te or 2 400. 
Ja ko Êcià do rów nu jà 
naj lep szych pro duk tom
za chod nich kon cer nów. 
Ma ∏e, po r´cz ne i ∏a twe 
w ob s∏u dze urzà dze nia 
wy po sa ̋o no w mnó stwo 
udo god nieƒ ta kich jak: re gu la cja
si ∏y ssa nia, mo˝ li woÊç u˝y cia elek -
trosz czot ki, scho wek na ak ce so ria,
zwi jacz prze wo du, a do dat ko wo ma 
wskaê nik prze pe∏ nie nia wor ka. 
Orion jest do st´p ny 
w ko lo rach bor do, nie bie -
skim, i ciem nej zie le ni, 
Me te or w ko lo rach
czer wo nym, nie -
bie skim, fio le to -
wym i zie lo nym. 
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Col ga te Sim ply Whi te to do mo wy
spo sób na sku tecz ne wy bie la nie z´ bów.
˚e lu u˝y wa si´ przez mi ni mum dwa ty -

go dnie, co da je efekt o trzy
to ny ja Êniej sze go szkli wa.
Po po ran nym i wie czor -
nym szczot ko wa niu na -
k∏a da si´ pre pa rat, któ ry
po zo sta je zu pe∏ nie nie wi -
docz ny. Efekt utrzy mu je
si´ przez szeÊç mie si´ cy.

Sto ma to lo dzy za pew -
nia jà, ˝e u˝y -
wa nie Col ga te
Sim ply Whi te

jest zu pe∏ nie nie szko dli we
dla na sze go uz´ bie nia. Ak tyw ny tlen
neu tra li zu je prze bar wie nia, nie uszka -
dza jàc struk tu ry z´ ba. P´ dze lek jest
spe cjal nie skon stru owa ny dla wy go dy
u˝y wa jà ce go, dla naj lep sze go efek tu
na le ̋y po apli ka cji wstrzy maç si´ od je -
dze nia i pi cia przez 15 mi nut. 
Ther mal Spa to ga ma pro duk tów
do oczysz cza nia skó ry, zgod na z naj -

now szy mi tren da mi we wspó∏ cze snej
ko sme ty ce. Ma s∏u ̋yç oczysz cza niu

skó ry i uko je niu zmy s∏ów, stàd te˝
cie ka wa i do pra co wa na kom po -
zy cja za pa cho wa. ˚e le w za ∏o -
˝e niu ma jà dzia ∏a nie my jà ce
i na wil ̋a jà ce. Nie wy su sza jà
skó ry, wr´cz prze ciw nie,
chro nià jà przed utra tà wil -
go ci. Kà piel z ze sta wem
Ther mal Spa to praw dzi wy
se ans re lak sa cyj ny, któ ry da -
je wy tchnie nie po ci´˝ kim
dniu w pra cy.

53

szlaki zjazdowe 
i wyciàgi. 
Pascal wychodzi
naprzeciw fanom
aktywnego wypoczynku
i udowadnia, 
˝e podró˝owanie
z niemowlakiem 

lub w zaawansowanej
cià˝y mo˝e byç zupe∏nie
bezpieczne. 

Przewodniki
opracowano tak˝e

z pe∏nà dba∏oÊcià
o szczegó∏y, podajàc
wszelkie informacje,
które potrzebne sà
potencjalnemu
„w∏óczykijowi”. 
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„Kro ni ki por to we” to je den z naj -
g∏o Êniej szych fil mów ostat nich lat.
Ko lej ne fan ta stycz ne ro le Ke vi -
na Spa cey’a i Ju lian ne Mo ore. G∏ów -
ny bo ha ter na oczach wi dza doj rze wa
i od naj du je sens ˝y cia, a po ma ga
mu w tym po krzyw dzo na przez los
ko bie ta z nie pe∏ no spraw nym dziec -
kiem. „Kro ni ki” mó wià o bo gac twie
naj prost szych, a nie do ce nia nych
war to Êci. Cie p∏o, przy jaêƒ, wi´ zy ro -
dzin ne, na bie ra jà w fil mie no we go
zna cze nia. Po czwar ka zmie nia si´
w mo ty la, ale nie sta ∏o by si´ to bez

udzia ∏u ˝ycz li wych osób. Jed nym s∏o -
wem, war to ode rwaç si´ na chwi l´
od zgie∏ ku ˝y cia i po znaç hi sto ri´ lu -
dzi, któ rzy li czà na odro bi n´ szcz´ -
Êcia i za s∏u ̋e nie je od naj du jà. 

„He ro”, czy li „ba let z mie cza mi”, jest
ko lej nym fil mem god nym po le ce nia.
Sce ny wal ki do pro wa dzo ne zo sta ∏y tu
do ma estrii. Ob raz re ̋y se ra Zhang
Yimou nie jest jed nak je dy nie pu stym
i efek tow nym spek ta klem. Si´ ga on
po mo tyw wie lo krot nie ju˝ wy ko rzy sty -
wa ny w hi sto rii ki na – pro blem w∏a dzy.
Ak cja to czy si´ na trzy wie ki przed
Chry stu sem. Opo wieÊç ty czy si´ mo -
nar chy, któ ry pra gnie za wszel kà ce n´
zjed no czyç swe kró le stwo. Sym bo licz -
na wal ka in te lek tu z si ∏à fi zycz nà to czy
si´ przy udzia le g∏ów ne go bo ha te ra
zwa ne go Bez i mien nym. „He ro” jed no -
czy w so bie mà droÊç i pi´k no. Jed -
nym s∏o wem – film i mà dry i ∏ad ny.
„Ter mi na tor 2. Dzieƒ sà du” war to
za apli ko waç so bie coÊ, co nie wy ma ga
skom pli ko wa nych ope ra cji my Êlo wych.
Ar nold Schwart ze neg ger zo sta∏ nie -

zgie∏ku ˝yciaZ dala od

PRE MIE RY
„Mi´ dzy s∏o wa mi”. Je den z naj bar -
dziej b∏y sko tli wych ob ra zów ro ku.
Sta rze jà cy si´ ak tor i znu dzo na ˝o -
na spo ty ka jà si´ w To kio, a jest to
po czà tek nie sa mo wi tej przy jaê ni.
Re˝.: So fia Cop po loa, wyst.: Bill
Mur ray, Scar lett Jo hans son. 

„21 gra mów”. Skom pli ko wa ne lo sy
trój ki bo ha te rów ∏à czà si´ ze so bà
w me ta fi zycz ne zwiàz ki. Ty tu ∏o -
we 21 gra mów to ró˝ ni ca w wa dze
po mi´ dzy cia ∏em za ˝y cia i po
Êmier  ci. Film do sta∏ kil ka na gród
na fe sti wa lu w We ne cji. Re˝.: Ale -
jan dro Gon za lez In ar ri tu, wyst.: Se -

an Penn, Be ni cio Del To ro.
„Okna”. Ko bie ta ma dziw ny zwy -
czaj. Co dzien nie o tej sa mej po rze
sta je w oknie, za pa la pa pie ro sa
i ob ser wu je okna swo je go sà sia da.
Pew ne go dnia ich lo sy spla ta jà si´.
Re˝.: Fe rzan Ozpe tek, wys.: Gio van -
na Mez zo gior no, Mas si mo Gi rot ti.

daw no gu ber na to rem Ka li for nii, dla te -
go ro la po dob na jak w „Ter mi na to rze”
mo ̋e si´ nie po wtó rzyç. W ra mach
pro gra mu QDVD, opra co wa ne go przez
Vi sion, uka za ∏a si´ w∏a Ênie dru ga
cz´Êç cy klu – „Ter mi na tor 2. Dzieƒ sà -
du”. Do bre efek ty spe cjal ne i Êwiet ne
kre acje Schwart ze neg ge ra oraz Lin dy
Ha mil ton, po la tach cià gle jesz cze do -
star cza jà emo cji. By∏ to film nie zwy kle
no wa tor ski, jak na ów cze sne cza sy,
ale na dal sta no wi atrak cyj nà al ter na ty -
w´ na sp´ dze nie wie czo ru. 



Be ata Paw li kow ska to fi li gra no wa
ko bie ta o wiel kiej si le wo li i wiel kiej
de ter mi na cji. Zna my jà przede
wszyst kim z cy klu au dy cji ra dio wych
„Âwiat we d∏ug blon dyn ki”. Co pa r´
mie si´ cy ta nie zwy k∏a oso ba po rzu -
ca wy go dy wiel kie go mia sta i uda je
si´ na ko lej nà wy pra w´. Nie strasz -
ne jej ani in sek ty (cz´ sto ja do wi te),
ani brak przy zwo itych wa run ków sa -
ni tar nych. Ksià˝ ka o ko lej nych przy -
go dach Blon dyn ki wy sz∏a na k∏a dem
Na tio nal Geo gra phic, i co war te za -
zna cze nia, jest to pierw sza po zy cja
pol skie go au tor stwa, ja ka uka za ∏a
si´ w tym re no mo wa nym wy daw nic -
twie. Tek sto wi to wa rzy szà za baw ne
ilu stra cje i fan ta stycz ne zdj´ cia
(oczy wi Êcie au tor stwa Paw li kow -
skiej). Blon dyn ka po ka zu je nam
Ame ry k´ Po ∏u dnio wà ta kà, ja kà ona
jest – bru tal nà i bied nà, ale nie zwy -
kle pi´k nà i bez bron nà wo bec ko -
rup cji i de gra da cji Êro do wi ska na tu -
ral ne go. 

Be ata Paw li kow ska: 
Blon dyn ka Êpie wa w Uku la ja li. 

Wy daw nic two Na tio nal 
Geo gra phic. War sza wa 2003.

Au to rzy to nie zwy kle barw -
na i me dial na pa ra. Po cho dzà cy
z Trój mia sta pro jek tan ci mo dy, za ko -
cha ni w eko lo gii i wschod niej fi lo zo fii
˝y cia, po sta no wi li ze braç w zwar tà
for m´ swo je prze pi sy. Do tej po ry
oka zj´ do spró bo wa nia ich we ge ta -
riaƒ skich po traw mie li wy ∏àcz nie
przy ja cie le do mu i klien ci pro wa dzo -
nej przez nich nie gdyÊ re stau ra cji.

Ksià˝ ka jest
przede wszyst -
kim zbio rem re -
cep tur na roz -
ma ite da nia

bez mi´ sne, ale i ro dza jem prze wod -
ni ka du cho we go – ka˝ de mu prze pi -
so wi to wa rzy szà mak sy my przy bli ̋a -
jà ce do osià gni´ cia har mo nii du szy
i cia ∏a. W za sa dzie ka˝ dy mo ̋e zna -
leêç tam coÊ dla sie bie – za przy si´ -
gli we ge ta ria nie, ale i zwy kli „zja da -
cze”, któ rzy od cza su do cza su czu jà
si´ znu ̋e ni eks pan sjà mi´ sa w co -
dzien nym ja d∏o spi sie. Wi´k szoÊç to
po tra wy pro ste do przy rzà dze nia,
a do dat ko wà za le tà ksià˝ ki jest jej
stro na es te tycz na – to nie mal bi -
blio fil skie wy da nie. 

Jo la S∏o ma, Mi ro s∏aw Try bu lak: 
Na kar miç du sz´. Wy daw nic two
Czer wo ny S∏oƒ. Gdaƒsk 2003.

i we ge ta ria nieWy pra wy, wier sze
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Bia ∏o szew ski to jed na z naj -
bar dziej za gad ko wych po sta ci
na szej li te ra tu ry. Wiel bi ciel
kwia tów i moc nej her ba ty, sta∏
si´ na tchnie niem dla pol skich
(i nie tyl ko) po etów. Je go ˝y cie
by ∏o rów nie cie ka we jak je go
twór czoÊç, a te dwie rze czy

nie ustan nie
si´ prze pla ta -
∏y. Paƒ stwo wy
In sty tut Wy -
daw ni czy od lat wy da je se ri´
po Êwi´ co nà Mi ro no wi Bia ∏o -
szew skie mu, znaj du jà si´
w niej za rów no utwo ry pro za -

tor skie, jak i wier sze. Kto
raz za in te re su je si´ upra -
wia nà przez nie go li te ra -

tu rà, za wsze b´ dzie jej wiel bi -
cie lem. Mi ron jest bo wiem po -
età bli skim cz∏o wie ko wi, je go
wier sze sà pe∏ ne po tocz ne go
j´ zy ka, hu mo ru i co dzien no Êci

pod nie sio nej do ran gi cze goÊ
nie zwy k∏e go. War to za czàç
od pro zy, ale „Wier sze”, któ re
w∏a Ênie si´ uka za ∏y to tak ̋e
lek tu ra dla ka˝ de go. Mnó stwo
w nich sza re go ˝y cia. 
Mi ron Bia ∏o szew ski: Wier sze.
PIW. War sza wa 2003.
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znaj dzie my „wir tu al ne” de ko de ry
(„uda jà ce”, ˝e ko lumn jest wi´ cej
ni˝ w rze czy wi sto Êci), jak Vir tu al 
Do lby, Spa tia li zer itp. Wy star czy 
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w Chi nach, po nie wa˝ wiel kie kon -
cer ny, takie jak: So ny, Pa na so nic,
Pio ne er czy Phi lips, tam w∏a Ênie
ma jà swo je fa bry ki. 
Je ̋e li je dy nym kry te rium jest ce na,
to nie ma w∏a Êci wie kon ku ren cji dla
mar ke tów, po nie wa˝ mo˝ na w nich
ku piç urzà dze nia za 400-500 z∏o -
tych. War to jed nak prze zna czyç
na ten cel nie co wi´ cej pie ni´ dzy.
War to po szu kaç ja kiejÊ pro mo cji
na star sze mo de le zna nych firm, al -
bo – naj le piej – zaj rzeç do spe cja li -
stycz ne go skle pu, w któ rym jest
wi´k szy wy bór, spo koj nie usiàÊç
i oglàd nàç frag ment fil mu lub po s∏u -
chaç mu zy ki.
Dru gim stop niem wta jem ni cze nia
jest roz bu do wa sys te mu o am pli tu -
ner i g∏o Êni ki. Ma jàc DVD mo˝ -
na po prze staç na wzmac nia czu ste -
reo fo nicz nym, na wet sta rej Uni trze
czy Dio rze. Trze ba tyl ko usta wiç g∏o -
Êni ki po bo kach te le wi zo ra w do -
k∏ad nie ta kiej sa mej od le g∏o Êci
od nie go i od s∏u cha cza. Efek ty
prze strzen ne mo gà byç wów czas sy -
mu lo wa ne przez DVD, w któ rych

Sto jàc w skle pie przed Êcia nà te -
le wi zo rów, wie˝, g∏o Êni ków, od no si -
my wra ̋e nie, ˝e wszyst kie gra jà tak
sa mo. I nie cho dzi tu o to, ˝e prze -
ci´t ny klient nie jest w sta nie wy ∏o -
wiç ró˝ nic, ale o to, ˝e naj cz´ Êciej
nie wie, ja kie sà punk ty od nie sie nia.
Wy star czy jed nak prze strze gaç kil ku
re gu∏, ˝e by ku piç to, cze go si´ szu -
ka, a nie to, co chce nam wci snàç
sprze daw ca. 
Po pierw sze na le ̋ y od po wie dzieç
so bie na py ta nie: „cze go na praw d´
szu kam?” Ki no do mo we mo˝ na
bo wiem skom ple to waç na kil ka spo -
so bów. Naj prost szym ze sta wem jest
od bior nik te le wi zyj ny oraz od twa -
rzacz DVD. Przy wy bo rze urzà dze nia
elek tro nicz ne go nie mo ̋e my si´ kie -
ro waç je go wy glà dem. Re gu ∏à jest,
˝e im lep sze (czy taj – dro˝ sze) urzà -
dze nie, tym mniej atrak cyj nie wy glà -
da. Nie zwra ca my wi´c uwa gi
na mno goÊç na pi sów, Êwia te ∏ek itp.,
bo nie one ma jà bez po Êred ni wp∏yw
na ob raz i dêwi´k.
Naj taƒ sze urzà dze nia te go ty pu pro -
du ko wa ne sà nie mal wy ∏àcz nie

Jak wybraç odtwarzacz?
Odtwarzacz DVD powinien
spe∏niaç kilka
podstawowych wymogów:
mieç wyjÊcia wizyjne
w formatach S-Video
(okràg∏e gniazdo, podobne
do tego, jakie kiedyÊ by∏y

w ka˝dym urzàdzeniu
elektronicznym) oraz
Euroz∏àcze (pod∏u˝ne
gniazdo z wieloma punktami
styku). Najlepszà jakoÊç
obrazu gwarantuje to
ostatnie, pod warunkiem,
˝e zakupiliÊmy kabel,

w którym wszystkie jego
elementy sà pod∏àczone
(prosimy o EURO z „pe∏nym
okablowaniem”). Po drugie
– dobrze, je˝eli nap´d
odtwarzacza pracuje cicho.
Im cichszy nap´d, tym
lepiej. Mo˝na wi´c zabraç ze

sobà jakàÊ p∏yt´ i po prostu
pos∏uchaç, jak pracuje. Jest
to zresztà g∏ówna bolàczka
dalekowschodnich marek.
Warto równie˝ pilotem
zdalnego sterowania
sprawdziç, czy dobrze
operuje si´ przyciskami.

bez biletów
Kino
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czyç. Do 99% miesz kaƒ wy star czy
am pli tu ner, któ ry od two rzy dêwi´k
w for ma cie 5.1. Owo ozna cze nie
cy fro we mó wi, ˝e mo ̋e my pod ∏à -
czyç dwie ko lum ny g∏ów ne (jak
w ste reo), ko lum n´ cen tral nà, dwie
ko lum ny sur ro und (umiesz czo ne
za s∏u cha czem) oraz sub wo ofer
– g∏o Ênik z w∏a snym wzmac nia -
czem, któ ry prze twa rza tyl ko wy bu -
chy, sil ni ki itp. Obec nie lan su je si´
kil ka in nych roz wià zaƒ, z wi´k szà
ilo Êcià g∏o Êni ków (ozna czo ne 6.1
lub 7.1), jed nak ma ∏o ko mu si´ to
przy da. Âcie˝ ki dêwi´ ko we fil mów
ko do wa ne sà w spe cjal ny spo sób.
Obec nie dwa z nich sà naj po pu lar -
niej sze – Do lby Di gi tal oraz nie co
lep szy – DTS. Ce ny de ko de rów
od ich wy na le zie nia spa d∏y jed nak
tak bar dzo, ˝e w∏a Êci wie ka˝ de
urzà dze nie po sia da oby dwie te
mo˝ li wo Êci.
Kie dy za ku pi my am pli tu ner oraz
kom plet ko lumn, na le ̋ y je od po -
wied nio roz mie Êciç. Pa mi´ taj my, ˝e
je ̋ e li nie b´ dzie my si´ trzy ma li 
pod sta wo wych wy -
mo gów w tym
wzgl´ dzie, to zmar -
nu je my znacz nà
cz´Êç po ten cjal -
nych mo˝ li wo Êci.

Je ̋e li nie ma my miej sca na pi´ç
g∏o Êni ków, to naj le piej po zo staç
przy od twa rza czu i wzmac nia czu ste -
reo fo nicz nym z dwo ma ko lum na mi. 
Je ̋e li po praw nie roz mie Êci my ko -
lum ny, to wy star czy jesz cze usta wiç
wszyst kie pa ra me try w am pli tu ne rze
(ska li bro waç go) i mo˝ na wresz cie
za siàÊç do oglà da nia. 
Je ̋e li nie ma my jed nak g∏o wy do
tech ni ki, to war to od wie dziç spe cja -
li stycz ny sa lon. Je ̋e li w nim w∏a Ênie
do ko na my za ku pu, to na pew no
uzy ska my pod sta wo we wska zów ki
i po ra dy. 
To jed nak do pie ro po czà tek dro gi
do „ho me the ater”. Praw dzi wa za -
ba wa za czy na si´ bo wiem, je ̋ e li
za ka˝ dy ele ment p∏a ci my po 10-20
tysi´cy z∏o tych. 
Ale to ju˝ zu pe∏ nie in na hi s to ria...

Niektóre odtwarzacze
posiadajà tak nieergono -
miczne sterowniki, ˝e
b´dziemy mieli k∏opot 
z ich u˝ytkowaniem.
Jak rozmieÊciç g∏oÊniki?
Je˝eli zdecydowaliÊmy si´
na pe∏ne kino domowe, to

bezwzgl´dnie nale˝y:
– kolumny przednie, je˝eli sà
to ma∏e g∏oÊniczki, umieÊciç
na wysokoÊci ekranu
telewizora, w równej
od niego odleg∏oÊci;
– g∏oÊnik centralny umieÊciç
tu˝ nad (na) lub tu˝

pod telewizorem, na jego
osi (wa˝ne, poniewa˝ kana∏
ten przetwarza dialogi);
– kolumny tylne (surround)
umieÊciç albo za s∏ucha -
czami, kierujàc je na g∏ow´
siedzàcego poÊrodku, 
albo po bokach kanapy,

zawieszone ok. 1,5 m.
nad ziemià i skierowane
nieco w dó∏;
– subwoofer (g∏oÊnik 
ze wzmacniaczem) mo˝e 
byç dowolnie umieszczony  
nale˝y tylko unikaç 
kàtów pokoju.

w∏à czyç funk cj´ ozna czo nà naj cz´ -
Êciej ja ko „sur ro und” i za po mo cà
dwóch g∏o Êni ków otrzy ma my ca∏ -
kiem sa tys fak cjo nu jà ce wra ̋e nia
prze strzen ne. Kie dy to zro bi my, na -
wet bio ràc pod uwa g´ u∏om noÊç
wzmac nia cza i ko lumn, efekt przej -
dzie na sze ocze ki wa nia. 
Do pie ro w tym mo men cie mo˝ -
na za czàç mó wiç o „ki nie do mo -
wym”. Je go pod sta wà i ser cem jest
bo wiem am pli tu ner ki na do mo we -
go. Wy bór jest tak du ̋y, jak od twa -
rza czy DVD. Przy za ku pach nie na -
le ̋y si´ su ge ro waç ani po da wa nà 
mo cà (naj cz´ Êciej na cià ga nà), ani
licz bà ko lumn, któ re mo˝ na pod ∏à -
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ACTUAL 22.491 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.143.2
ACTIVE 24.750 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.243.2
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• 009 - ABS z∏ 1.890 • 025 - Klimatyzacja z∏ 3.150 • 028 - Elektr. podnoÊnik szyb z∏ 405 • 030 - Przyciemniane szyby aterm. z∏ 270 • 082 - Przyst. pod radio z∏ 135 • 097 - Lampy p. mgielne z∏
450 • 108 - Felgi alum. z∏ 1.125 •112 - Wpomaganie elektryczne kierownicy z∏ 1.440 • 174 - Szyby boczne odchyl. z∏ 180 • 195 - Siedz. tylne dzielone z∏ 360 • 197 - Fartuchy p. b∏otne kó∏ tyln. z∏
45 • 210 - Lakier metaliz. z∏ 923 • 213 - Autoalarm z∏ 900 • 228 - Elektr. blokada drzwi z∏ 315 • 313 - Autoradio z∏ 1.170 • 380 - Dach otwierany r´cznie z∏ 882 • 399 - Dach otwierany elektr. 
- d∏ugi z∏ 1.890 • 431 - Ko∏a ze stopu + opony poszerzone z∏ 1.305 • 457- Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 450 •500 - Poduszka powietrzna kierowcy z∏ 810 • 502 - Poduszka pow. pasa˝era z∏ 990
• 564 - Radio z CD z∏ 1.440 • 718 - System audio hi-fi z∏ 540 • 802 - Lakier sportowy z∏. 360 • 833 - Przystos. do telefonu z∏ 270 • 927 - Listwy ochronne drzwi z∏ 135
* cena opcji jest pomniejszana o cen´ ni˝szego radia, jeÊli wchodzi ono w sk∏ad wyposa˝enia standardowego danej wersji
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ACTUAL 24.750 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.010.0
ACTIVE 26.910 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.022.0
DYNAMIC 30.510 1242 60 155 5,6 5-drzwiowy 169.033.0
ACTUAL VAN (4 miejscowy) 28.260 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 271.221.0
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• 007 - Sekw. autom. szkrz. biegów (tylko 1,2) z∏ 4.050 • 008 - Centralny zamek ster. z pilota z∏ 405 • 009 - ABS z∏ 1.800 • 025 - Klimatyzacja i filtr przeciwpy∏kowy z∏ 4.050 • 063 - Regul. uk∏ad
kierow. + reg. siedzenia kierow. z∏ 495 • 097 - Dodat. reflektory p. mgielne z∏ 450 • 112 - Wspomag. elektr. kierownicy Dual drive z∏ 1.710 • 140 - Auto. klimat. 2-stref. z∏ 4.950 • 195 - Tylna kana-
pa dziel. z∏ 360 • 210 - Lakier metaliz. z∏ 1.305 • 245 - Ster. radiem z kierown. z∏ 405 • 263 - System CONNECT z∏ 4.950 • 269 - System nawigacji z∏ 5.400 • 286 - Dojazdowe ko∏o zapasowe z∏ 0 
• 315 - Radio z CD z∏ 1.350 • 320 - Kierow. i ga∏ka skrz. bieg. pokryte skórà z∏ 270 • 347 - Czujnik deszczu z∏ 270 • 392 - ESP (tylko z 1.3 JTD 16v i 1.4 16v) z∏ 2.610 • 400 - Dach otwierany elek-
tr. z∏ 1.800 • 407 - Autom. skrz. biegów MTA (dot. 1.2 8v i 1.3 JTD 16v) z∏ 3.600 • 416 - CRUISE CONTROL (tylko 1.4 16v) z∏ 1.350 • 428 - Elektr. otw. szyb i centr. zamek z∏ 1.080 • 431 - Felgi
alumin. Elegant + opony 185/60-H14 z∏ 1.350 • 432 - Felgi alumin. Elegant 15“ + opony 185/55H15 (dla 1.2 16v i 1.4 16v) z∏ 1.800 • 431 - Felgi alumin. Sport + opony 185/55H15 z∏ 1.980 •
451 - Radiomagnetofon kasetowy z∏ 900 • 499 - Pakiet Fix&Go z∏ 45 • 505 - Boczne poduszki pow. z∏ 900 • 508 - Czujn. parkow. z∏ 540 • 543 - Trzeci zag∏ó wek tylny i 3. pas bezp. z∏ 450 • 565 -
CD Changer VANO DIN z∏ 1.080 • 614 - Kurtyny pow. z∏ 1.620 • 717 - Autoradio CD MP3 + subwoofer z∏ 1.800 • 718 - Subwoofer z∏ 450 • 802 - Lakier sportowy z∏ 495 • 833 - Przyst. do mont.
telefonu z∏ 180 • 876 - Zderz. w kol. nadwozia z∏ 450 • 923 - Spoiler dach. z∏ 360 • 927 - Listwy ochronne drzwi z∏ 180 
* cena opcji jest pomniejszana o cen´ ni˝szego radia, jeÊli wchodzi ono w sk∏ad wyposa˝enia standardowego danej wersji ** ze skrzynià biegów Dualtronic

1,2 ACTUAL 29.610 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.010.4
1,2 ACTIVE 31.860 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.110.4
1,3 MULTIJET 16V ACTIVE 41.760 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.111.4
1,2 8V SOUND (WER. specjALNA) 34.560 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.120.4
1,2 8V DYNAMIC 34.560 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.210.4
1,2 16V DYNAMIC 36.990 1242 80 172 6,0 3-drzwiowy 188.213.4
1,4 16V DYNAMIC 38.970 1368 95 178 6,1 3-drzwiowy 188.219.4
1,3 MULTIJET 16V DYNAMIC 44.460 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.211.4

1,2 ACTUAL 30.780 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.040.4
1,2 ACTIVE 33.030 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.140.4
1,3 MULTIJET 16V ACTIVE 42.930 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.141.4
1,2 8V DYNAMIC 35.730 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.240.4
1,2 16V DYNAMIC 38.160 1242 80 172 6,0 5-drzwiowy 188.243.4
1,4 16V DYNAMIC 40.140 1368 95 178 6,1 5-drzwiowy 188.249.4
1,3 MULTIJET 16V DYNAMIC 45.630 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.241.4
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• 009 - ABS z EBD z∏ 2.430 • 025 - Klimatyzacja z∏ 4.050 • 097 - Âwiat∏a p. mgielne z∏ 630 • 108 - Ko∏a ze stopu z∏ 1.080 • 195 - Tylna kanapa dziel. z∏ 450 • 210 - Lakier metaliz. z∏ 1.305 • 428
- Elektr. podnosz. szyb przednich drzwi + centr. zamek z∏ 1.350 • 502 - Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.350 • 507 - Wbud. radio z odtwarzaczem kaset. z∏ 1.170 • 626 - Regul. mech. siedzenie kierow-
cy (z podparciem l´dêwiowym) z∏ 270

1,2 16V ACTUAL (EL) 32.310 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.263.0
1,2 16V ACTIVE (HL) 35.910 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.273.0
1,6 16V ACTIVE (HL) 39.240 1596 103 180 8,3 4-drzwiowy 172.274.0A
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• 008 - Zamek centr. ster. pilotem z∏ 270 • 009 - ABS z∏ 1.890 • 011 - Reg. wys. kierow. z∏ 360 • 025 - Klimat. man. z∏ 3.150 • 041 - Elektr. ster. lusterka z∏ 450 • 082 - Instal. radia z∏ 315 
• 097 - Âwiat∏a p. mgielne z∏ 450 •112 - Wpom. elektr. kierow. z∏ 1.575 • 140 - Klimat. automat. z∏ 4.950 • 195 - Siedz. tylne dziel. 50/50 z∏ 360 • 198 - Regul. wys. pasów przedn. z∏ 90 • 210 -
Lakier metaliz. z∏ 1.080 • 245 - Ster. radiem z ko∏a kier. z∏ 315 • 273 - 3 punkt. pas Êrodk. i 3 zag∏ówek z∏ 270 • 295 - Siedz. pasa˝. ze zint. schowkiem z∏ 180 • 357 - Relingi dach. z∏ 540 
• 365 - Czujn. ciÊnienia pow. z∏ 315 • 392 - ESP z∏ 2.250 • 399 - Elektr. ster. szklany dach SKYDOME z∏ 2.250 • 407 - Skrzynia autom. Dualogic z∏ 5.400 • 428 - Elektr. ster. szyby przednie i centr.
zamek z∏ 810 • 431 - Felgi alum. z∏ 1.350 • 451 - Zintegr. radio kasetowe z∏ 1.080 • 469 - Przes. i dzielona tylna kanapa z∏ 900 • 499 - Pakiet Fix&GO! z∏ 90 • 502 - Poduszka pow. pasa˝. z∏ 900
• 505 - Boczne pod. pow. z∏ 900 • 508 - Czujn. park. z∏ 630 • 564 - Zint. radio z odtwarz. CD z∏ 1.350 • 565 - Zmien. CD z∏ 900 • 614 Kurtyny pow. z∏ 900 • 626 - Reg. wys. siedz. kierowcy z∏ 360
• 717 - Zintegr. radio z odtw. CD i MP3 z∏ 1.620 • 718 - System audio Hi-Fi (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 585 • 823 - Gniazdko 12V z∏ 45 • 833 - Inst. do mont. telefonu z∏ 270 • 903 - System CON-
NECT NAV z∏ 5.400 • 904 - System CONNECT NAV+ z∏ 6.300 • 927 - Ochr. listwy boczne z∏ 180 • 989 - Pakiet dla palàcych z∏ 90 • 50G - Pakiet Hi- Fi (zawiera opcje 008, 041, 097, 245, 357,
564, 718, 927) z∏ 3.600 • 50K - Pakiet Sky (zawiera opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 3.600 • 50Y - Pakiet Class (zawiera opcje 008, 025, 357, 50X, 927) z∏ 3.600
* cena opcji jest pomniejszana o cen´ ni˝szego radia, jeÊli wchodzi ono w sk∏ad wyposa˝enia standardowego danej wersji
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CENA CHARAKTERYSTYKA
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1,2 ACTUAL (EL) 35.730 1242 60 153 7,0 5-drzwiowy 173.262.0
1,2 16V ACTUAL (EL) 37.530 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 173.263.0
1,2 16V ACTIVE (HL) 41.130 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 173.273.0
1,6 16V ACTIVE (HL) 43.830 1596 103 186 8,1 5-drzwiowy 173.274.0
1,2 ACTUAL EL VAN (4 miejsc.) 36.810 1242 60 153 7,0 5-drzwiowy 277.312.1
1,2 16V ACTUAL EL VAN (4 miejsc.) 38.610 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 277.313.1
1,2 16V ACTIVE HL VAN (4 miejsc.) 42.210 1242 80 167 6,8 5-drzwiowy 277.323.1
1,6 16V ACTIVE HL VAN (4 miejsc.) 44.910 1596 103 186 8,1 5-drzwiowy 277.324.1

1,4 16V ACTUAL 42.110 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3VA.2
1,9 JTD 80 ACTUAL 49.230 1910 80 172 5,4 3-drzwiowy 192.3V7.2
1,4 16V ACTIVE 46.710 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3JA.2
1,6 16V ACTIVE 49.860 1596 103 185 7,3 3-drzwiowy 192.3JX.2
1,9 JTD 115 ACTIVE 56.970 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.3J8.2
1,6 16V DYNAMIC 53.640 1596 103 185 7,3 3-drzwiowy 192.32X.2
1,9 JTD 115 DYNAMIC 60.750 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.328.2
1,9 JTD 16V 140 DYNAMIC 64.350 1910 140 203 5,4 3-drzwiowy 192.32R.2
2,4 20V ABARTH 76.410 2446 170 215 9,7 3-drzwiowy 192.3EZ.2

1,4 16V ACTUAL 44.010 1368 95 178 6,7 5-drzwiowy 192.5VA.2
1,9 JTD 80 ACTUAL 51.030 1910 80 170 5,5 5-drzwiowy 192.5V7.2
1,4 16V ACTIVE 48.510 1368 95 176 6,7 5-drzwiowy 192.5JA.2
1,6 16V ACTIVE 51.660 1596 103 183 7,4 5-drzwiowy 192.5JX.2
1,9 JTD 115 ACTIVE 58.770 1910 115 190 5,4 5-drzwiowy 192.5J8.2
1,6 16V DYNAMIC 55.440 1596 103 183 7,5 5-drzwiowy 192.54X.2
1,9 JTD 115 DYNAMIC 62.550 1910 115 190 5,4 5-drzwiowy 192.548.2
1,9 JTD 16V 140 DYNAMIC 66.150 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.54R.2
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• 023 - Szyby elektr. podn. tylne z∏ 900 • 025 - Klimatyzacja z∏ 4.050 • 097 - Zintegrow. Êwiat∏a p. mgielne z∏ 360 • 108 - Felgi alumin. 195/55 15“ (4 szt.) z∏ 1.440 • 140 - Atomat. klim. dwustre-
fowa z∏ 5.850 • 140 - Atomat. klim. dwustref. (dop∏ata do OPT 025) z∏ 1.800 • 200 - Dod. podgrzewacz temp. wn´trza /dla silnika diesla/ z∏ 450 • 205 - Autonom. ogrzewacz Webesto z∏ 4.140 • 210
- Lakier meta l. z∏ 1.530 • 211 - Tapicerka ze skóry z∏ 6.300 • 213 - Autoalarm z∏ 1.350 • 230 - Reflektory ksenonowe z∏ 3.150 • 245 - Kierow. pokryta skórà z 6 przyciskami z∏ 630 • 256 - Pojemnik
CARGO w baga˝n.z∏ 180 • 270 - Lakier metaliz. (Lentocoliari) z∏ 1.890 • 295 - Siedzenie pasa˝. sk∏adane w stolik z∏ 315 • 320 - Kierow. pokryta skórà z∏ 405 • 350 - Pakiet zimowy z∏ 1.350 • 392 -
ESP – kontrola stabilnoÊci poj.+ ASR + MSR + Brake Assist z∏ 2.610 • 400 - Dach otwierany elektr. SKY WINDOW z∏ 4.500 • 416 - Tempomat CRUISE CONTROL z∏ 1.350 • 431 - Felgi alumin. i posz-
erzone opony 205/55/16 91V 4 szt. z∏ 1.800 • 434 - Felgi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 5 szt. z∏ 2.250 • 435 - Felgi alum. i poszerz. opony 215/45/17 87W z∏ 2.700 • 439 - Felgi alum.
205/55/16 91V (nowy wzór) tlko dla wersji 3-drzwiowyc, 4 szt. z∏ 2.340 • 451 - Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.170 • 469 - Siedzenia tylne pochyl. i przesuw. niezal. z∏ 1.440 • 499 - FIX&GO (elim-
nuje opcje 980) z∏ 0 • 501 - Elektr. ster. siedzenia przednie z funkcjà pami´ci z∏ 5.670 • 505 - Boczne poduszki pow. z∏ 1.170 • 508 - Czujnik parkowania z∏ 900 • 510 - Tylne poduszki boczne z∏ 1.350
• 564 - Radio z CD z∏ 1.620 • 565 - Zmieniacz CD w schowku przed pasa˝erem z∏ 1.260 • 579 - Easy Go z∏ 2.430 • 614 - Kurtyny pow. z∏ 1.170 •709 - Kierow. pokryta skórà z 11 przyciskami z∏ 720
• 711 - Sterowanie g∏osem systemem audio z∏ 900 • 718 - System Hi-Fi z subwooferem z∏ 1.350 • 727 - Wn´trze Extra seria(dla wersji 3-drzwiowych) z∏ 0 • 732 - Tapicerka skórzanadla opcji 727
wn´trze dwukolorowe (dla wersji 3-drzwiowych) z∏ 6.300 • 803 - Zapasowe ko∏o dojazdowe (eliminuje opcje 980) z∏ 0 • 903 - System CONNECT NAV z∏ 5.850 • 904 - System CONNECT NAV+ z wyÊwi-
etl. kolorowym 7“ z∏ 7.650 • 914 - Pakiet COMFORT 1 (czujnik parkowania, deszczu, i automat. Êwiat∏a) z∏ 1.170 • 923 - Spoiler tylny dachowy z∏ 450 • 926 - Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzwiowej)
z∏ 450 • 982 - Ko∏o zapasowe z felgà alumin. z∏ 540 • 41A - Radio z CD i MP3 z∏ 2.160 • 41A - Radio z CD i MP3 (dop∏ata do radia z CD) z∏ 540 • 43X - Pakiet zimowy II (elekt. sterowany, podgrzew.
fotel kierowcy z funkcjà pami´ci + podgrzew. przednie fotele, podgrzew. spryskiwacze szyby przed. oraz spryskiwacze refl.) z∏ 6.570 • 4C6 - Pakiet sportowy (felgi alum. i opony 215/45/17 87W + spo-
jler tylny dachowy + spojlery boczne) – tylko dla wersji 3-drzwiowych z∏ 3.240 • 57X - OEBD dla diesli (wymóg homolog.) z∏ 0 • 59A - KIT estatyczny „Kiron” tylko wersje 3-drzwiowe (wyklucza si´ z 2-
kolorowym wn´trz.) z∏ 225 • 5B2 - Lakier pastelowy z∏ 540 • 40K - Otwierana tylna szyba z∏ 810 • 070 - Zaciemnione tylne szyby (od tylnych drzwi + baga˝nik) z∏ 720 • 356 - Mapa Portugalii z∏ 1.260
• 530 - Mapa W∏och z∏ 1.260 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.260 • 537 - Mapa Francji z∏ 1.260 • 538 - Mapa Belgii z∏ 1.260 • 540 - Mapa Holandii z∏ 1.260 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.260 • 548
- Mapa Austrii z∏ 1.260 • 554 - Mapa Wlk. Brytanii z∏ 1.260 • 574 - Mapa Hiszpanii z∏ 1.260

1,4 16V ACTUAL 46.710 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7VA.2
1,9 JTD 80 ACTUAL 53.730 1910 80 170 5,6 5-drzwiowy 192.7V7.2
1,4 16V ACTIVE 51.210 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7JA.2
1,6 16V ACTIVE 54.360 1596 103 183 7,6 5-drzwiowy 192.7JX.2
1,8 16V ACTIVE 57.960 1747 133 200 8,3 5-drzwiowy 192.7J2.2
1,9 JTD 115 ACTIVE 61.470 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.7J8.2
1,6 16V DYNAMIC 58.140 1596 103 183 7,6 5-drzwiowy 192.74X.2
1,8 16V DYNAMIC 61.740 1747 133 200 8,3 5-drzwiowy 192.742.2
1,9 JTD 115 DYNAMIC 65.250 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.748.2
1,9 JTD 16V 140 DYNAMIC 68.850 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.74R.2
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• 009 - ABS z EBD z∏ 2.430 • 025 - Klimatyzacja z∏ 4.050 • 097 - Âwiat∏a p. mgielne z∏ 630 • 108 - Ko∏a ze stopu z∏ 1.080 • 210 - Lakier metaliz. z∏ 1.305 • 357 - Relingi dachowe z∏ 450 • 428 -
Elektr. podnosz. szyb przednich drzwi + centr. zamek z∏ 1.350 • 502 - Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.350 • 507 - Wbud. radio z odtwarzaczem kaset. z∏ 810 • 626 - Regul. mech. siedzenie kierowcy (z
podparciem l´dêwiowym) z∏ 270
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• 025 - Klimatyzacja z∏ 4.230 • 097 - Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 630 • 105 - Dach metal. z tylnym oknem atermicznym z∏ 6.120 • 210 - Lakier metalizowany z∏ 1.260 • 211 - Tapicerka ze skóry 
z∏ 5.130 • 213 - Autoalarm z∏ 1.530 • 320 - Kierownica i ga∏ka zmiany biegów pokryta skórà z∏ 495 • 382 - Dach metalowy w kolorze nadwozia z∏ 6.885 • 767 - Centralny zamek i elektr. sterowane
lusterko zewn. z∏ 810 • 833 - Przystosowanie do monta˝u telefonu z∏ 855 • 925 - Wind stop z∏ 990

1,8 DYNAMIC 78.210 1747 130 200 8,4 2-drzwiowy 183.520.1
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• 008 - Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi z∏ 621 • 009 - ABS z∏ 3.195 • 025 - Klimatyzacja z∏ 4.410 • 041 - Elektryczne podgrz. lusterka z∏ 468 • 055 - Dod. drzwi boczne przesuwne z∏ 1.260 
• 072 - Przyst. pod radio (bez g∏oÊników) z∏ 180 • 082 - Przyst. pod radio z∏ 423 • 097 - Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 585 • 108 - Felgi alu. 14“ z∏ 1.215 • 193 - Norma emisji spalin „EOBD” z∏ 0
• 197 - Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 54 • 209 - Pó∏ka na przestrzenià baga˝. z∏ 225 • 210 - Lakier metal. z∏ 1.305 • 313 - Radioodtw. kas. z∏ 1.395 • 360 - Podw. dach (zawiera 519) z∏ 3.690 
• 428 - Elektr. opuszczane szyby + centr. zamek z∏ 1.350 • 453 - Ogrz. siedzenie kierowcy z∏ 495 • 502 - Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.080 • 505 - Poduszka pow. boczna z∏ 1.215 • 508 - Systemy
wspom. przy parkowaniu z∏ 900 • 519 - Tylne drzwi boczne, dwuskrzyd∏owe asymetryczne, oszklone z∏ 288 • 547 - MP3  sterow. g∏osowe GSM z∏ 1.170 • 564 - Radio z odtwarzaczem CD z∏ 1.710 
• 585 - Przes. dach z∏ 1.395 • 627 - Siedz. kierowcy z pod∏ok. z∏ 405 • 748 - Fartuchy p. b∏otne przednie z∏ 180 • 833 - Przyst. do telefonu z∏ 288  • 854 - KIT van (homologacja ci´˝arowa na 4
osoby) z∏ 1.800 • 876 - Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 450 • 903 - CONNECT NAV (radinawigator, CD, CDR, TEL. SIM) piktogramowy z∏ 7.020 • 904 - CONNECT NAV+ (radinawigator MAPA, CD, CDR,
TEL. SIM) kartograficzny z∏ 9.000 • 356 - Mapa Portugalii z∏ 1.260 • 530 - Mapa W∏och z∏ 1.260 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.260 • 537 - Mapa Francji z∏ 1.260 • 538 - Mapa Belgii z∏ 1.260 • 540
- Mapa Holandii z∏ 1.260 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.260 • 548 - Mapa Austrii z∏ 1.260 • 549 - Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.260 • 574 - Mapa Hiszpanii z∏ 1.260 
* cena opcji jest pomniejszana o cen´ ni˝szego radia, jeÊli wchodzi ono w sk∏ad wyposa˝enia standardowego danej wersji 

1,2 BZ ACTUAL 38.610 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.410.0
1,6 16V ACTUAL 43.110 1580 103 168 8,6 4-drzwiowy 119.411.0
1,2 BZ ACTIVE  40.410 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.510.0
1,6 16V ACTIVE 44.910 1580 103 168 8,6 4-drzwiowy 119.511.0
1,9 JTD ACTIVE 49.410 1910 100 168 5,8 4-drzwiowy 119.513.0
1,6 16V DYNAMIC 47.610 1580 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.711.0
1,9 JTD DYNAMIC 52.110 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.713.0
1,9 JTD MALIBU 62.910 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.813.0
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• 023 - Szyby tylne ster. elektr. z∏ 810 • 125 - Âwiat∏a p. mgielne + sprysk. reflekt. z∏ 720 • 205 - Dod. ogrzew. ster. pilotem z∏ 3.600 • 210 - Lakier metalizowany z∏ 1.620 • 213 - Autoalarm 
z pilotem z∏ 1.080 • 245 - Ster. radiem z kierow. z∏ 630 • 263 - Connect z∏ 4.950 • 269 - Nawigacja sateliterna (NAV) z∏ 5.850 • 320 - Kierow. i ga∏ka zmiany biegów obszyte skórà z∏ 450 • 392 -
ESP z∏ 2.250 • 431 - Felgi aluminiowe i opony 195/60 15” z∏ 1.620 • 441 - Lusterka zew. sk∏adane z∏ 360 • 465 - Lodówka (5 siedzeƒ) z∏ 360 • 499 - Pakiet Fix&Go z∏ 90 • 505 - Poduszki pow.
boczne przednie z∏ 1.080 • 508 - Czujnik parkowania z∏ 720 • 553 - Stopieƒ u∏atw. wsiadanie z∏ 360 • 563 - Zmieniarka CD z∏ 1.260 • 564 - Radio z CD (dop∏. do radia CC) z∏ 540 • 576 - Podwójny
otwierany el. dach z∏ 4.050 • 614 - Poduszki chron. g∏ow´ (przed.) z∏ 1.080 • 671 - Pakiet Wszechstronny (zawiera op. 339, 469, 658) z∏ 450 • 903 - Connect Nav z∏ 9.900 • 980 - Pe∏nowym. ko∏o
zapas. z∏ 90 • 989 - Pakiet dla palàcych (popielnizka i zapalniczka) z∏ 45

1.6 16V ACTIVE 57.510 1581 103 170 9,0 5-drzwiowy 186.211.0
1.9 JTD ACTIVE 64.710 1910 110 173 6,4 5-drzwiowy 186.231.0
1.9 JTD DYNAMIC 67.410 1910 110 173 6,4 5-drzwiowy 186.431.1
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• 064 - Superblokada z∏ 270 • 070 - Zaciemniane tylne szyby (tylko z pakietem SuperwidocznoÊç) z∏ 450 • 087 - 3 rzàd siedzieƒ (2+3+2 razem 7 miejsc) z∏ 2.340 • 102 - Spryskiwacze reflektorów
z∏ 900 • 108 - Felgi aluminiowe 15” z∏ 1.350 • 119 - Siedzenie kierownicy el. regul. podgrzew. z pami´cià z∏ 1.440 • 131 - Sztywna pó∏ka z ty∏u (dla 6,7 lub 8 miejsc) z∏ 450 • 140 - Klimatyzacja
automatyczna dwustrefowa z∏ 1.170 • 210 - Lakier metalizowany z∏ 1.800 • 211 - Skórzane siedzenia - przed. obrotowe i podgrzewane (w po∏ . z opcjà 659) z∏ 5.400 • 224 - Superblokada + system
antynapadowy z∏ 990 • 230 - Reflektory ksenonowe i spryskiwacze reflektorów z∏ 2.610 • 320 - Kierownica i ga∏ka zmiany biegów pokryte skórà z∏ 270 • 359 - Relingi dachowe poprzeczne z∏ 900 •
365 - Czujnik ciÊnienia pow. (tylko z felgami alum.) z∏ 450 • 381 - Zabezpieczenie przestrzeni baga˝owej z∏ 450 • 392 - ESP - kontrola stabilnoÊci pojazdu + ASR + MSR z∏ 2.250 • 416 - Tempomat
CRUISE CONTROL z∏ 720 • 433 - Felgi aluminowe 16” z∏ 2.250 • 440 - Fotele przednie obrotowe z∏ 990 • 447 - Czujnik ciÊnienia powietrza (tylko z felgami alu.) z∏ 450 • 452 - Przednie fotele pod-
grzewane z∏ 540 • 493 - Elektrycznie regulowane drzwi boczne z∏ 2.700 • 508 - Czujnik parkowania z∏ 1.800 • 565 - Zmieniarka CD z∏ 1.350 • 628 - Potrójne elektryczne okno dachowe z∏ 4.950 •
632 - Szyby elektryczne dla 2 rz´du, elektr. blokada drzwi, os∏ony przeciws∏oneczne z∏ 1.080 • 659 - Zas∏ona przeciws∏oneczna dla 3 rz´du i dla tylnej szyby z∏ 180 • 897 - Fotele lotnicze (2+2+2
razem 6 miejsc) z∏ 2.070 • 903 - System CONNECT NAV z∏ 4.050 • 904 - System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym 7” z∏ 6.300 • 965 - Kanapa w 3 rz´dzie siedzeƒ (2+3+3 razem 8
miejsc)* z∏ 2.340* • 40E - Pakiet SuperwidocznoÊç z∏ 1.350 • 40F - Pakiet skórzano-elektryczny z∏ 6.300
*dost´pne w póêniejszym terminie

ACTIVE 2.0 16V 89.910 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 179.111.0
ACTIVE 2,0 JTD 16V 98.010 1997 109 174 7,0 5-drzwiowy 179.115.0
DYNAMIC 2,2 JTD 16V 121.950 2179 128 182 7,4 5-drzwiowy 179.617.0
ADMIRAL 3.0 V6 24V 142.110 2946 204 205 11,5 5-drzwiowy 179.743.0U
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• 025 - Klimatyzacja z∏ 3.150 • 028 - Elektryczny podnoÊnik szyb bocznych z∏ 630 • 030 - Szyby atermiczne z∏ 270 • 082 - Przyst. pod radio z∏ 180 • 097 - Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 450 • 112 -
Wspomaganie elektr. kierownicy 1.440 • 213 - Autoalarm z∏ 900 • 228 - Centralny zamek z∏ 315 • 313 - Radio z odtwarzaczem kasetowym z∏ 1.170 • 500 - Poduszka powietrzna kierowcy z∏ 810 
• 502 - Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 990 • 833 - Przystosowanie do monta˝u telefonu z∏ 270

1,1 2 osobowy 24.210 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 287.970.1
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• 008 - Zamek centr. ster. pilotem z∏ 405 • 009 - ABS z∏ 1.800 • 025 - Klimatyzacja i filtr przeciwpy∏kowy z∏ 4.050 • 063 - Regulacja wys. kierownicy i siedz. kierowcy z∏ 495 • 082 - Przystosow. do
mont. radia z∏ 180 • 097 - Dod. reflektory przeciwmgielne z∏ 450 • 104 - os∏ona przestrz. baga˝owej z∏ 585 • 197 - Fartuchy przeciwb∏. tylne z∏ 45 • 210 - Lakier metaliz. z∏ 1.305 • 428 - Elektryczny
podnoÊnik szyb + centr. zamek z∏ 1.080 • 451 - Radiomagnetofon kasetowy z∏ 900• 495 - Zderzaki czarne (nielak.) z∏ 0 • 502 - Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 900 • 524 - ZaÊlepka okien w kolorze
sam. z∏ 495 • 526 - ZaÊlepka okien bocz. z∏ 225 • 876 - Zderzaki w kolorze nadw. z∏ 450 • 927 - Listwy ochr. drzwi z∏ 180 

1,2 BZ 2 osobowy 31.140 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 288.010.1
1,3 JTD 2 osobowy 39.510 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 288.011.1
1,9 JTD 2 osobowy 40.860 1910 86 173 4,9 3-drzwiowy 288.017.1
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1,2 38.970 1242 65 142 7,7 3-drzwiowy 223.110.1
1,9 D 44.100 1910 63 138 7,9 3-drzwiowy 223.112.1
1,9 JTD 48.150 1910 100 165 6,7 3-drzwiowy 223.113.1
1,6 16V SX 45.810 1596 103 168 8,6 4-drzwiowy 223.311.1
1,9 JTD SX 50.760 1910 100 165 6,7 4-drzwiowy 223.313.1
COMBI 1,6 16V 46.710 1596 103 168 8,6 4-drzwiowy 223.611.1*
COMBI 1,9 D 47.790 1910 63 141 7,7 4-drzwiowy 223.612.1*
COMBI 1,9 JTD 51.840 1910 100 168 6,4 4-drzwiowy 223.613.1*

• 008 - Centralny zamek ster. z pilota z∏ 621 • 009 - ABS z czterema czujnikami z∏ 3.195 • 011 - Regul. wys. kol. kierow. z∏ 315 • 025 - Klimat. z∏ 4.410 • 041 - Elektr. podgrzew. lusterka z∏ 468 
• 044 - Obrotomierz z∏ 225 • 055 - Dod. drzwi boczne przes. z∏ 1.035 • 070 - Przyciemnione szyby z∏ 180 • 072 - Przystos. do mont. radia z∏ 108 • 082 - Przystos. pod radio z∏ 333 • 097 - Âwiat∏a
przecimgiel ne z∏ 585 • 139 - Krótkie prze∏. szkrzyni biegów z∏ 0 • 148 - Tylna klapa podnoszana z∏ 378 • 194 Krata zabezp. kierowc´ przed przem. si´ ∏adunku z∏ 360 • 195 - Kanapa dziel. 1/3 - 3/3
z∏ 513 • 197 - Fartuchy p. b∏otne tylne z∏ 45 • 201 - Ruchoma, dziel. przegroda do wys. pasa bezp. z∏ 648 • 210 - Lakier metal. z∏ 1.080 • 297 - Siedz. przed. pasa˝. z regul. z∏ 450 • 313 - Autoradio
AM/FM z odtwarz. kaset z∏ 1.395 • 352 - Korek wlewu paliwa zamykany na klucz z∏ 108 • 360 - Podwy˝sz. dach z∏ 3.690 • 428 - Elektr. opuszczane szyby (028) + centr. zamek (228) z∏ 990 • 453 -
Ogrzewane siedz. kierowcy z∏ 423 • 502 - Poduszka pow. pasa˝. z∏ 1.080 • 505 - Poduszka pow. boczna z∏ 1.215 • 508 - Systemy wspom. przy parkowaniu z∏ 900 • 519 - Tylne drzwi boczne, dwuskrzyd∏.,
asymetr., oszkl. z∏ 288 • 520 - Szyba do drzwi bocz. przes. (do opt. 523) z∏ 135 • 523 - Drzwi boczne przes. z∏ 1.035 • 547 - MP3 + komendy g∏osowe do GSM z∏ 1.170 • 564 - Autoradio z odtw.
p∏yt kompakt. z∏ 1.710 • 585 - Przesuwny dach nad przestrz. za∏adowczà z∏ 1.395 • 621 - Sk∏adane siedz. pasa˝. z oparciem, po z∏o˝eniu, tworzàce stolik z∏ 423 • 627 - Siedz. kierowcy z pod∏okietn.
(dawniej opcje 132 + 626) z∏ 405 • 748 - Fartuchy p. b∏otne przed. z∏ 180 • 798 - Wyk∏adz. przestrz. ∏adunk. z∏ 288 • 833 - Przyst. do telefonu z∏ 288 • 876 - Zderzaki w kol. nadw. z∏ 360 • 878 -
Ko∏paki z∏ 90 • 903 - CONNECT NAV z∏ 7.020 • 904 - CONNECT NAV+ z∏ 9.000 • 943 - Zwi´ksz. ∏adown. 800 kg dla Cargo i 735 kg dla Combi z∏ 990 • 55D - KIT – WERSJA PRZESZKLONA z∏ 1.170 
* Combi 5-miejscowy VAN z homologacjà ci´˝arowà i powy˝szonà ∏adownoÊcià do 735 kg
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• 008 - Zamek centr. ster. pilotem z∏ 270 • 011 - Reg. wys. kierownicy z∏ 360 • 025 - Klimat. manualna z∏ 3.150 • 029 - Tylna szyba ogrzew. z∏ 0 • 041 - Elektr. ster. lusterka z∏ 450 • 082 - Instalacja
radia z∏ 315 • 097 - Âwiat∏a p. mgielne z∏ 450 • 101 - Wycieraczka tylnej szyby z∏ 0 • 112 - Wpom. elektr. kierownicy – od II 2004 z∏ 1.575 • 210 - Lakier metaliz. z∏ 1.080 • 295 - Siedzenie pasa˝era
ze zintegr. schowkiem z∏ 180 • 357 - Relingi dachowe z∏ 540 • 365 - Czujniki ciÊnienia pow. (TMPS) z∏ 315 • 428 - Elektr. ster. szyby przednie i centralny zamek z∏ 810 • 451 - Zintegrowane radio kase-
towe z∏ 1.080 • 502 - Poduszka powietrzna pasa˝era z∏ 900 • 508 - Czujniki parkowania – od 17.11.2003 z∏ 630 • 564 - Zintegrowane radio z odtwarzaczem CD z∏ 1.350 • 626 - Regulacja wysokoÊ-
ci siedzenia kierowcy z∏ 360 • 729 - Katalizator z∏ 0 • 823 - Gniazdko 12V z∏ 45 • 833 - Instalacja do monta˝u telefonu z∏ 270 • 868 - Woskowanie z∏ 0 • 876 - Zderz. w kolorze nadw. 
z∏ 450 • 903 - System CONNECT NAV– od X 2004 z∏ 5.400 • 927 - Ochronne listwy boczne z∏ 180 • 989 - Pakiet dla palàcych z∏ 90

1,1 2 osobowy 27.360 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 271.091.0
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• 007 – Aut. skrz. bieg. z∏ 8.955 • 008 – Ster. zdalne otw./zam. z∏ 450 • 015 – ASR z∏ 540 • 016 – ABS z∏ 2.205 • 025 – Klimat. man. z∏ 4.500 • 025 – Klimat. man. dla wersji osob. (025+204)
z∏ 9.000 • 028 – Elektr. podn. szyb drzwi przed. z∏ 657 • 029 – Szyba tylna ogrzew. z∏ 495 • 030 – Szyby aterm. z∏ 315 • 033 – Wskaê. poz. oleju silnik. z∏ 135 • 036 – Zwi´kszony rozstaw lusterek
(2509 mm) z∏ 180 • 041 – Boczne lusterka reg. elektr. i podgrz. z∏ 810 • 042 – Zwi´kszony rozstaw lusterek (2657 mm) z∏ 180 • 50B – Klimatyzacja do wer. Minibus z∏ 13.500 • 50E – Siedzenie
CARTER z∏ 180 • 055 – Drzwi boczne przes. po stronie kier. z∏ 1.125 • 062 – Zawieszenie tylne Extraseria (seria do transp. ci´˝kiego) z∏ 540 • 065 – Wzmocniony alternator z∏ 0 • 077 – Zaw. tylne
z podwójnymi resorami z∏ 720 • 081 – Przyst. do mont. dodatk. akumul. + skrzynka na bezp. z∏ 225 • 082 – Ins. do radia /kable+antena+g∏oÊnik/ z∏ 324 • 089 – Alternator wzmoc. + HEAT FLANGE
z∏ 630 • 097 – Âwiat∏a przeciwmg. z∏ 558 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 558 • 108 – Felgi alum 15” z∏ 2.205  • 108Felgi aluminiowe z∏ 2.205 • 133 – Autonom. ogrz. WEBASTO (automat.) z∏ 2.340 • 141
– Opony wzmoc. /do trans. ci´˝k./ z∏ 369 • 143 – Opony do CAMPING CAR z∏ 720 • 168 – Nadkola/fartuchy p. b∏otne tylne luzem (CABINATO) z∏ 0 • 169 – Red. biegów z∏ 7.290 • 197 – Fart. przeci-
wb∏. kó∏ tyln. 45 • 200 – Dod. ogrz. z∏ 684 • 204 – Dod. klim. z∏ 4.500 • 205 – Auton. ogrz. WEBESTO z programat. z∏ 3.240 • 208 – Felgi alum. 16” z∏ 2.385 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.125 • 213
– Autoalarm wolum. z∏ 1.080 • 245 – Sterow. radem w kierownicy z∏ 369 • 274 – Dwupunktowe pasy bezp. (Minibus 14+1os.) z∏ 0 • 269 – Przegroda van N1 do Combinato z∏ 0 • 288 – Skrz. do CAB-
INATO (wersja pick up) z∏ 5.940 • 292 – Kabina bez tylnej Êciany z ca∏˚. wyp. p∏ytà pod∏og. z∏ 0 • 297 – Pojed. siedz. pasa˝era z reg. podparcia i pod∏okietnikiem z∏ 0 • 309 – Wy∏. akum. z∏ 666 • 316
– Kamera do widoku wst. z∏ 1.485 • 358 – Cow Bar (orurowanie ochronne) z∏ 450 • 360 – Podw. dach z∏ 2.700 • 381 – Zabez. przest. ∏ad. z∏ 1.440 • 414 – Autoradio HIGH z∏ 1.395 • 416 – Cruise
control z∏ 1.170 • 428 – Elektr. podn. szyb przednich + centr. zamek z∏ 1.170 • 451 – Autoradio podst. z∏ 1.125 • 453 – Podg. siedz. kier. 414 • 465 – Lodówka z∏ 1.305 • 467 – Dod. schow. pom.
siedz. kier. i pas. z∏ 459 • 475 – Uchwyt na drab. i os∏. szyb tyl. z∏ 405 • 502 – Pod. pow. kier. i pasa˝era/ów z∏ 1.170 • 505 – Bocz. pod. pow. (w siedzeniach) z∏ 1.170 • 508 – Syst. wsp. przy park.
(czujnik +syg. akust.) z∏ 855 • 519 – Tylne oszklone drzwi duskrzyd∏owe z∏ 0 • 520 – Drzwi bocz. przes. i oszkl. z∏ 189 • 526 – Wyp. okien bocz. z∏ 189 • 527 – Drzwi bocz. przes. elektr. z∏ 2.700
• 553 – Chow. stopieƒ dla p. drzwi bocz. przes. z∏ 1.800 • 619 – Drzwi tylne otw. 270o z∏ 720 • 633 – Szyby bocz. przesuwne /3 rzàd/ z∏ 720 • 640 – Siedz. kier. amort. z∏ 1.800 • 644 – Szyby bocz.
przesuwne /2 rzàd/ z∏ 360 • 650 – Tachograf z∏ 2.295 • 727 – Tapicerka Extraseria (sztuczna skóra) z∏ 0 • 728 – Tapicerka welurowa z∏ 450 • 743 – Kabina bez tylnej Êciany z∏ 0 • 745 – Belka tylna
+ kosz na ko∏o zapasowe z∏ 0 • 747 – Fart. p. b∏ot. kó∏ przed. z∏ 162 • 782 – Akum. wzm. z∏ 90 • 802 – Lakier Extraseria do zamów. flot. z∏ 900 • 823 – Gniazdo 12V w przes. ∏ad. z∏ 45 • 833 – Inst.
pod tel. kom. z∏ 180 • 839 – Kieszeƒ po str. pas. z∏ 45 • 845 – Zam. schow. w des. rozd. z∏ 90 • 878 – Ko∏paki z∏ 162 • 903 – Syst. teleinfo. z nawigatorem piktogramowym /L3/ z∏ 7.020 • 904
– Syst. teleinfo. z nawigatorem kartograficznym /L4/ z∏ 9.000 • 916 – Ogran. przes. z∏ 135 • 939 – Blokada dyfer. z∏ 2.700 • 965 – 3 rzàd siedz. z poch. oparc. z∏ 1.800 • 983 – Drà˝ek stabilizujàcy
z∏ 180

D
U

C
A

T
O FURGON

2,0 BZ 11Q KRÓTKI 2.85m 63.720 1998 110 144 13,0 4-drzwiowy 244.3L1.0
2,0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 67.770 1997 84 136 13,0 4-drzwiowy 244.3L2.0
2,3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 72.630 2286 110 149 13,0 4-drzwiowy 244.3L3.0
2,0 JTD 11Q ÂREDNI 3.2m 71.280 1997 84 136 9,0 4-drzwiowy 244.4L2.0
2,3 JTD 11Q ÂREDNI 3.2m 75.330 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 244.4L3.0
2,0 JTD 11Q P. DACH ÂR. 3.2m 74.160 1997 84 130 9,0 4-drzwiowy 244.4G2.0

2,3 JTD 11Q P. DACH ÂR. 3.2m 78.210 2286 110 147 8,3 4-drzwiowy 244.4G3.0
2,0 BZ 15Q ÂREDNI 3.2m 69.480 1998 110 144 13,0 4-drzwiowy 244.4L1.0
2,0 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 73.530 1997 84 136 9,0 4-drzwiowy 244.4L2.0
2,3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 77.580 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 244.4L3.0
2,0 BZ 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 72.360 1998 110 144 13,0 4-drzwiowy 244.4G1.0
2,0 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 76.410 1997 84 130 9,0 4-drzwiowy 244.4G2.0
2,3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 80.460 2286 110 147 8,3 4-drzwiowy 244.4G3.0
2,8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 83.160 2800 127 150 9,8 4-drzwiowy 245.4G5.0

2,8 JTD 15Q P. DACH 4x4 3.2m 109.620 2800 127 152 9,6 4-drzwiowy 245.4G6.0
2,0 BZ 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m 75.060 1998 110 140 13,0 4-drzwiowy 244.5G1.0
2,3 JTD 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m 83.160 2286 110 145 8,3 4-drzwiowy 244.5G3.0
2,8 JTD 15Q P. DACH D¸UGI 3.7m 85.860 2800 127 150 9,6 4-drzwiowy 244.5G5.0
2,3 JTD MAXI P. DACH ÂR. 3.2m 84.870 2286 110 143 8,6 4-drzwiowy 245.4G3.0
2,8 JTD MAXI P. DACH ÂR. 3.2m 86.760 2800 127 150 9,6 4-drzwiowy 245.4G5.0
2,3 JTD MAXI P. DACH D¸UGI 3.7m 87.570 2286 110 145 8,4 4-drzwiowy 245.5G3.0
2,8 JTD MAXI P. DACH D¸UGI 3.7m 88.920 2800 127 150 9,6 4-drzwiowy 245.5G5.0

KABINOWY

2,0 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 61.650 1997 84 128 8,7 2-drzwiowy 243.3C2.0
2,0 JTD 11Q ÂREDNI 3.2m 64.350 1997 84 128 8,7 2-drzwiowy 243.4C2.0
2,0 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 67.410 1997 84 128 9,0 2-drzwiowy 244.4C2.0
2,3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 71.460 2286 110 145 7,8 2-drzwiowy 244.4C3.0
2,3 JTD MAXI D¸UGI 3.7m 75.870 2286 110 143 8,1 2-drzwiowy 245.5C3.0
2,8 JTD MAXI D¸UGI 3.7m 78.390 2800 127 148 - 2-drzwiowy 245.5C5.0
2,8 JTD P. KABINA MAXI D¸UGI 3.7m 81.540 2800 127 148 - 2-drzwiowy 245.5D5.0
2,8 JTD MAXI PRZED¸U˚. 4.05m 80.280 2800 127 148 9,6 2-drzwiowy 245.6C5.0
OSOBOWY/AMBULANS

2,3 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 8/9 os. 85.410 2286 110 149 8,1 4-drzwiowy 243.3P4.0
2,8 JTD 11Q KRÓTKI 2.85m 8/9 os. 87.840 2800 127 152 9,6 4-drzwiowy 243.3P6.0
2,3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 8/9 os. 95.130 2286 110 147 8,4 4-drzwiowy 244.4Q4.0
2,8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 8/9 os. 98.010 2800 127 150 9,8 4-drzwiowy 244.4Q6.0
2,8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 82.710 2800 127 150 9,6 4-drzwiowy 244.4Y6.0
2,3 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. 83.160 2286 110 149 7,8 4-drzwiowy 244.4K4.0
2,8 JTD 15Q ÂREDNI 3.2m 5/6 os. 85.680 2800 127 150 9,5 4-drzwiowy 244.4K6.0
2,3 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. 85.230 2286 110 147 8,1 4-drzwiowy 244.4J4.0
2,8 JTD 15Q P. DACH ÂR. 3.2m 5/6 os. 87.750 800 127 152 9,6 4-drzwiowy 244.4J6.0
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• 025 - Klimatyzacja z∏ 4.050 • 041 - Lusterka zewn. elektr. ust. i podgrz. z∏ 468 • 097 - Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 504 • 102 - Sprysk. refl. z∏ 720 • 140 - Autom. klimat. z∏ 4.950 • 241 - Lakier
met. z∏ 990 • 245 - Przyciski ster. radiem na kier. z∏ 810 • 273 - Kanapa tylna trzymiejscowa z∏ 0 • 320 - Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze z∏ 450 • 347 - Czujnik deszczu z∏ 540 • 384 -
Czujnik zapachów (AQS) z∏ 630 • 385 - Czujnik zapar. szyb z∏ 630 • 392 - System stab. toru jazdy ESP z∏ 2.160 • 40Y - Reg. l´dê. fotela kier. z∏ 135 • 400 - Elektr. otwier. szklany dach Sky window z∏
2.700 • 416 - Tempomat z∏ 1.080 • 431 - Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. Extra Serie 1 z∏ 1.530 • 432 - Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. Extra Serie 2 z∏ 1.800 • 505 - Bocz. pod. pow. z∏
1.260 • 508 - Czuj. parkowania z∏ 630 • 563 - Zmien. CD w baga˝. z∏ 1980 • 564 - Radioodtw. CD z∏ 1.620 • 58B - Lakier opalizujàcy z∏ 630 • 631 - Uchwyty tylne fot. dla dzieci ISOFIX z∏ 180 
• 717 - Radioodtw. CD MP3 z∏ 1.530 • 718 - System audio HiFi Bose z∏ 3.150 • 727 - Tapicerka Alcantara z∏ 1.440 • 728 - Tapicerka Microfibra Madras z∏ 1.260 • 802 -  Lakier Extraserie (koÊç
s∏oniowa pastel) z∏ 540 • 803 - Ma∏e ko∏o zapasowe z∏ 135 • 927 - Listwy przeciwuderzeniowe z∏ 180 • 989 - Kit dla palàcych z∏ 180

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

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

• 006 - Tylne zaw. samopoz. Nivomat (Lybra SW) z∏ 1.800 • 030 - Szyby aterm. z∏ 0 • 070 - Tylne szyby przyc. z∏ 450 • 102 - Spryskiwacze refl. z∏ 810 • 108 - Ko∏a ze stopów lekkich z∏ 1.350 • 117
- Rel. dachowe (Lybra SW) z∏ 1.080 • 140 - Autom. klimat. z∏ 2.970 • 195 - Tylne siedz. dziel. z∏ 720 • 205 - Dod. ogrzew. Webasto z∏ 2.430 • 211 - Tapic. skórz. z∏ 6.750 • 213 - Alarm z czujn.
podn. z∏ 1.440 • 230 - Refl. ksen. z∏ 3.960 • 241 - Lakier metal. z∏ 1.800 • 303 - Ster. radiood. na kier. z∏ 540 • 347 - Czuj. deszczu reg. szybkoÊç pracy wycier. z∏ 540 • 351 - Nawigacja sat. + tele-
fon GSM wbud. w desk´ rozdz. z∏ 8.550 • 381 - Siatka rozdz. cz´Êç pasa˝. od baga˝. (Lybra SW) z∏ 585 • 385 - Czujnik zapar. szyb z∏ 540 • 392 - ESP - system stabilizacji toru jazdy z∏ 2.700 • 400 -
Przeszkl. dach otwierany elektr. z∏ 3.060 • 410 - Wewn. lusterko autom. przyciemn. z∏ 450 • 416 - Tempomat z∏ 1.440 • 431 - Felgi alum. + poszerzone opony 205/60 R15 z∏ 2.160 • 441 - Lusterka
boczne sk∏adane elektr. z∏ 630 • 452 - Fotele przednie podgrz. elektr. z∏ 900 • 501 - Pami´ç ustaw. fotela kierowcy i lusterek z∏ 6.570 • 530 - Mapa W∏och z∏ 1.620 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.620 •
537 - Mapa Francji z∏ 1.620• 538 - Mapa Belgii z∏ 1.620 • 540 - Mapa Holandii z∏ 1.620 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.620 • 548 - Mapa Austrii z∏ 1.620 • 549 - Mapa Danii z∏ 1.620 • 563 -
Zmieniarka CD z∏ 1.980 • 574 - Mapa Hiszpanii z∏ 1.620 • 631 - Uchwyty fotelika dla dzieci ISOFIX z∏ 108 • 718 - System audio BOSE z∏ 2.520 • 728 - Tapicerka Extraserie 1* z∏ 2.250 • 802 - La -
kier dwukol. z∏ 2.070 • 833 - Gniazdo radiotel. z∏ 441 • 980 - Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 180 • 982 - Ko∏o zap. z felgà alum. z∏ 540 • 991 - Ko∏o zap. z felgà alum. + posz. opona z∏ 630
*chwilowo niedost´pne dla wersji Emblema                       Domawianie opcji dla wersji LX SW Van jest niemo˝liwe, za wyjàtkiem opcji 241
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• 070 - Przyciemniane tylne szyby boczne z∏ 900 • 097 - Âwiat∏a p. mgielne z∏ 1.080  • 103 - Os∏ona tylna sterowana elektrycznie z∏ 1.620 • 108 - Ko∏a ze stopu 215/60/16”, styl elegancki  z∏ 1.620
• 205 - Dodatkowe ogrzewanie programowane, zdalnie sterowane* z∏ 4.950 • 223 - Zabezpieczenie przeciwkradzie˝owe wolumetryczne, z czujnikiem podnoszenia i alarmem z∏ 2.160 • 241 - Lakier met-
alizowany z∏ 2.250 • 291 - Pokrowiec na narty z∏ 720 • 317 - Telewizor z wykorzystaniem wyÊwietlacza CONNECT z∏ 5.850 • 356 - Mapa Portugalii z∏ 1.890 • 368 - Ogrzewanie foteli tylnych z∏ 2.250
• 386 - Dynamiczny system nawigacji z∏ 6.300 • 400 - Dach otwierany z ogniwami s∏onecznymi z∏ 6.300 • 412 - Cruise control adaptacyjny* z∏ 6.300 • 435 - Ko∏a ze stopu 225/55/17”, styl sportowy
z∏ 2.700 • 452 - Ogrzewanie foteli przednich z∏ 2.250 • 496 - S∏uchawka telefonu z klawiaturà i wyÊwietlaczem z∏ 1.350  • 4G8 - Baga˝nik z oprzyrzàdowaniem (gniazdko, siatka) z∏ 540 • 501 - Pami´ç
ustawieƒ i ogrzewanie foteli przednich z∏ 6.300 • 503 - Panel sterowania klimatyzacjà dla pasa˝erów z ty∏u z∏ 1.440 • 508 - Czujniki parkingowe przednie/tylne z∏ 2.700 • 525 - Lusterka
wewn´trzne/zewn´trzne elektrochromatyczne z∏ 1.980 • 530 - Mapa W∏och z∏ 1.890 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.890 • 534 - Fotele przednie Comfort z∏ 18.450 • 535 - Fotele tylne Comfort z∏ 13.050
• 537 - Mapa Francji z∏ 1.890 • 538 - Mapa Belgii z∏ 1.890 • 540 - Mapa Holandii z∏ 1.890 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.890 • 548 - Mapa Austrii z∏ 1.890 • 560 - Szyby antyw∏amaniowe z∏ 2.700
• 563 - Zmieniarka CD (tylko dla wersji Executive) z∏ 1.980 • 574 - Mapa Hiszpanii z∏ 1.890 • 579 - PASSIVE ENTRY I KEY/LESS GO z∏ 1.980 • 718 - System Hi-Fi BOSE z∏ 4.500 • 732 - Tapicerka
skórzana Poltrona Frau z∏ 12.600 
* - opcja chwilowo niedost´pna dla opcji A/T            A/T - tylko z automatycznà skrzynià biegów

2.0 TURBO 20V EXECUTIVE 6M 168.660 1998 185 224 11,1 4-drzwiowy 115.368.0
2.4 20V EMBLEMA A/T 208.260 2446 170 217 10,9 4-drzwiowy 115.474.0
2.4 JTD 20V EXECUTIVE 191.160 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.363.0
2.4 JTD 10V EMBLEMA A/T 215.460 2387 110 206 8,2 4-drzwiowy 115.473.0
3.2 V6 EMBLEMA A/T 219.960 3179 230 240 14,9 4-drzwiowy 115.472.0
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147 1.6 TS IMPRESSION 55.350 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.531.0
147 1.6 TS PROGRESSION 60.030 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.031.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 65.250 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.231.0
147 1.6 TS  DISTINCTIVE 67.950 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.431.0
147 2.0 TS DISTINCTIVE 79.110 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.335.0
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 85.320 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.835.0
147 1.9 JTD IMPRESSION 65.700 1910 100 183 5,8 3-drzwiowy 190.533.0
147 1.9 JTD PROGRESSION 72.450 1910 115 191 5,8 3-drzwiowy 190.134.0
147 1.9 JTD DISTINCTIVE 76.950 1910 115 191 5,8 3-drzwiowy 190.434.0
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION 75.600 1910 140 206 5,9 3-drzwiowy 190.136.0
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 80.100 1910 140 206 5,9 3-drzwiowy 190.436.0
147 1.6 TS IMPRESSION 57.150 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.551.0
147 1.6 TS PROGRESSION 61.830 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.051.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 67.050 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.251.0
147 1.6 TS DISTINCTIVE 69.750 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.451.0
147 2.0 TS DISTINCTIVE 80.910 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.355.0
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 87.120 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.855.0
147 1.9 JTD IMPRESSION 67.500 1910 100 183 5,8 5-drzwiowy 190.553.0
147 1.9 JTD PROGRESSION 74.250 1910 115 191 5,8 5-drzwiowy 190.154.0
147 1.9 JTD DISTINCTIVE 78.750 1910 115 191 5,8 5-drzwiowy 190.454.0
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION 77.400 1910 140 206 5,9 5-drzwiowy 190.156.0
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 81.900 1910 140 206 5,9 5-drzwiowy 190.456.0

• 015 - ASR z∏ 900 • 025 - Kli ma ty za cja ma nu al na z∏ 4.950 • 058 - Pakiet Ti dla wersji Progression z∏ 10.800/Pakiet Ti dla wersji Distinctive z∏ 8.910 • 082 - Przy sto so wa nie do mon ta ̋u ra dia z∏ 450
• 205 - Ogrze wa nie do dat ko we (tyl ko JTD) z∏ 900 • 210 - La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.620 • 211 - Ta pi cer ka skó rza na z∏ 4.050 • 213 - Alarm z∏ 1.350 • 230 - Re flek to ry kse no no we z∏ 2.520 • 270 -
La kier per ∏o wy z∏ 6.750 • 277 - Con nect Nav z∏ 7.200 • 302 - G∏oÊniki wysokoton. tylne z∏ 270 • 303 - Przy ci ski ste ru jà ce ra diem w kie row ni cy z∏ 540• 320 - Kie row ni ca i ga∏ ka dêwi gni zmia ny bie -
gów ob szy ta skó rà z∏ 540 • 321 - Kie row ni ca i ga∏ ka dêwi gni zmia ny bie gów wy koƒ czo na drew nem z∏ 810 • 51Y - Pa kiet Kom fort z∏ 630 • 56B - Pa kiet Zi mo wy z∏ 1.620 • 392 - VDC dla wersji 190.136/
436/156/456 z∏ 1.710/dla wersji 190.431/134/434/451/154/454 z∏ 2.610 • 400 - Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 2.700 • 415 - Fel gi alu mi nio we Sport 15” opo ny 195/60/15” dla wer sji 190.031/
051/134/154/136/156 z∏ 1.980/dla wer sji 190.231/ 251/431/451/434/454/436/456 oraz wer sji 190.335/355/835/855 - bez do p∏a ty • 431 - Fel gi alu mi nio we Ele gant 15” opo ny 195/60/15” dla
wer sji 190.031/051/134/154/136/ 156/531/551/533/553 z∏ 1.980/ dla wer sji 190.335/190.355 - bez do p∏a ty • 432 - Fel gi alu mi nio we Sport 16” opo ny 205/55/16” dla wer sji 190.031/ 051/
134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.700/dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 900/dla wer sji 190.335.0/190.355.0 - bez do p∏a ty • 433 - Fel gi alu mi nio we Se le spe ed 17” opo -
ny 215/45/17” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 3.150 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 2.250 dla wer sji 190.335/355/835/855 z∏ 1.800 • 435
- Fel gi alu mi nio we Ele gant 16” opo ny 205/55/16” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.700 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 900 • 439 - Fel gi
alu mi nio we Su per sport 17” opo ny 215/45/17” dla wer sji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 3.150 dla wer sji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 2.250 dla wer sji
190.335/355/835/855 z∏ 1.800 • 451 - Ra dio z od twa rza czem CC dla wer sji Di stinc ti ve - bez do p∏a ty, dla wer sji 190.531/551/533/553 z∏ 1.350 • 563 - Zmie niar ka CD z∏ 1.350 • 564 - Ra dio z od -
twa rza czem CD z∏ 540, dla wer sji 190.531/551/533/553 z∏ 1.890 • 709 - Przy ci ski ste ru jà ce te le fo nem w kie row ni cy z∏ 720 • 711 - Mo du∏ ob s∏u gi g∏o so wej te le fo nu z Vo ice Me mo z∏ 450 • 712 -
Con nect Nav+ z∏ 8.100 • 718 - BO SE Sys tem z∏ 2.340 • 732 - Fo te le spor to we, skó rza ne z∏ 4.500 • 740 - Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.170 • 833 - Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go
z∏ 720 • 980 - Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 180 • 530 - Ma pa W∏och z∏ 1.620 • 533 - Ma pa Nie miec z∏ 1.620 • 537 - Ma pa Fran cji z∏ 1.620 • 538 - Ma pa Bel gii z∏ 1.620 • 540 - Ma pa Ho -
lan dii z∏ 1.620 • 542 - Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.620 • 548 - Ma pa Au strii z∏ 1.620 • 549 - Ma pa Da nii z∏ 1.620• 574 - Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.620
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• 210 - Lakier metalizowany z∏ 1.620 • 211 - Tapicerka skórzana z∏ 4.050• 213 - Alarm z∏ 1.350 • 230 - Reflektory ksenonowe z∏ 1.980 • 270 - Lakier per∏owy z∏ 6.750 • 277 - Connect Nav 
z∏ 7.200 • 56A - Pakiet Komfort z∏ 630 • 56B - Pakiet Zimowy z∏ 1.080 • 400 - Dach otwierany elektrycznie z∏ 2.700 • 499 - Zestaw do naprawy opon - bez dop∏aty • 563 - Zmieniarka CD z∏ 1.350 
• 709 - Przyciski sterujàce telefonem w kierownicy z∏ 720 • 711 - Modu∏ obs∏ugi g∏osowej telefonu z Voice Memo z∏ 450 • 712 - Connect Nav+ z∏ 8.100 • 718 - BOSE System z∏ 2.340 • 740 -
Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.170 • 833 - Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 720 • 530 - Mapa W∏och z∏ 1.620 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.620 • 537 - Mapa Francji z∏ 1.620 • 538 -
Mapa Belgii z∏ 1.620• 540 - Mapa Holandii z∏ 1.620 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.620 • 548 - Mapa Austrii z∏ 1.620 • 549 - Mapa Danii z∏ 1.620• 574 - Mapa Hiszpanii z∏ 1.620
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147 GTA 128.610 3179 250 246 12,1 3-drzwiowy 190.638.0
147 GTA SELESPEED 137.610 3179 250 246 12,1 3-drzwiowy 190.938.0

2.0 16V EXECUTIVE 116.910 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 180.311.0
2.0 JTD 16V EXECUTIVE 125.910 1997 109 174 7,2 5-drzwiowy 180.315.0
2.0 JTD 16V EMBLEMA A/T 137.610 1997 107 167 8 5-drzwiowy 180.445.0
2.2 JTD 16V EMBLEMA 6 biegów 153.810 2179 128 182 7,3 5-drzwiowy 180.457.0
3.0 24V EMBLEMA A/T 169.110 2946 204 205 11,5 5-drzwiowy 180.443.0
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• 064 - Superblokada z∏ 450 • 087 - 7 miejsc z∏ 3.150 • 103 - Zas∏ona p. s∏oneczna na tylnych drzwiach bag. z∏ 540 • 119 - Siedzenie kierownicy el. regul. podgrzew. z pami´cià z∏ 3.780 • 210 -
Lakier metalizowany z∏ 2.250 • 211 - Skórzane siedzenia - przed. obrotowe i podgrzewane z∏ 5.850 • 224 - Superblokada + system antynapadowy z∏ 1.350 • 230 - Reflektory ksenonowe i spryski-
wacze reflektorów z∏ 2.880  • 359 - Relingi dachowe z∏ 1.080 • 365 - Czujnik ciÊnienia pow. z∏ 630 • 381 - Zabezpieczenie przestrzeni baga˝. z∏ 630 • 433 - Felgi aluminowe 16” z∏ 2.520 • 452 -
Przednie fotele podgrzewane z∏ 1.080 • 460 - 6 miejsc z∏ 2.340 • 493 - Elektrycznie regulowane drzwi boczne z∏ 3.420 • 565 - Zmieniarka CD z∏ 1.800 • 628 - Potrójne elektryczne okno dachowe z∏
4.950 • 40F - Pakiet skórzano-elektryczny z∏ 6.300
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CENA CHARAKTERYSTYKA
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• Pakiet Impression I (opcje 097, 320, 564) z∏ 2.475 • Pakiet Impression II (opcje 320, 431, 890) z∏ 2.475 • Pakiet Progression (opcje 245, 421) z∏ 2.475 • 023 - Elektryczne podnoÊniki szyb tyl-
nych z∏ 810 • 058 - Pakiet Ti (dla wersji Progression) z∏ 9.000/Pakiet Ti (dla wersji Distinctive) z∏ 4.500 • 075 - Tylne zawieszenie NIVOMAT z∏ 1.440 • 082 - Przystosowanie do mont. radia z∏ 450 
• 499 - Reflekt. p. mgielne z∏ 630 • 102 - Spryskiwacze reflektorów z∏ 630 • 104 - Roleta baga˝nika z∏ 450 • 108 - Felgi alum. 15“, dla wersji 116.375/374/257/675/674/657 z∏ 1.620 • 200 -
Ogrzewanie dod. (tylko JTD) z∏ 1.800 • 210 - Lakier metalizowany z∏ 1.800 • 211 - Tapicerka skórzana z∏ 4.050 • 213 - Alarm z∏ 1.350 • 230 - Reflektory ksenonowe z∏ 2.700 • 231 - Fotelik dla dziec-
ka Isofix z∏ 990 • 245 - Przyciski sterujàce radiem w kierownicy z∏ 540 • 263 - Connect z∏ 6.300 • 269 - Radionawigator z∏ 4.500 • 270 - Lakier per∏owy z∏ 7.650 • 320 - Kierownica i ga∏ka dêwigni
zmiany biegów w skórze z∏ 540 • 321 - Kierownica i ga∏ka dêwigni zmiany biegów w drewnie z∏ 810 • 357 - Relingi dachowe z∏ 1.080 • 375 - Relingi dachowe aluminiowe z∏ 1.350 • 392 - VDC z∏ 2.610 
• 400 - Elektr. otwierany dach z∏ 2.700 • 416 - Tempomat z∏ 900 • 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 z∏
2.700 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 450 • 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 z∏ 2.700 • 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 z∏ 1.800 • 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 z∏ 2.250 dla wersji 116.374/375/257/675/674/657 z∏ 1.980 
• 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 z∏ 2.700 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/
175/686/ 847/886/929/939 z∏ 450 • 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 z∏ 2.700 dla wersji
116.074/075/286/ 429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 450 • 451 - Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Impression z∏ 1.350 • 451 - Radio z odtwarzaczem CC dla wersji
Progression/Distincive - bez dop∏aty • 499 - Zestaw do naprawy opon z∏ 0 • 508 - Czujniki parkowania tylne z∏ 900 • 511 - Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 450 • 55X - Pakiet Leisure z∏ 900 • 563 - Zmieniarka
CD z∏ 1.620 • 564 - Radio z odtwarzaczem CD dla wersji Impression z∏ 1.890 • 587 - Pakiet zimowy z∏ 1.440 • 718 - BOSE system z∏ 2.700 • 728 - Tapicerka Alfatex z∏ 450 • 751 - Pakiet Sport z∏
2.700 • 762 - Siatka trzymajàca baga˝e z∏ 450 • 788 - Fotele sportowe skórzane z∏ 4.500 • 833 - Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 720 • 890 - Pakiet Komfort z∏ 720 • 903 -
Connect Nav z∏ 9.810 • 923 - Tylny spoiler z∏ 720 • 980 - Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 180 • 530 - Mapa W∏och z∏ 1.620 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.620 • 537 - Mapa Francji z∏ 1.620 • 538
- Mapa Belgii z∏ 1.620 • 540 - Mapa Holandii z∏ 1.620 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.620• 548 - Mapa Austrii z∏ 1.620 • 549 - Mapa Danii z∏ 1.620 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.620 • 574 -
Mapa Hiszpanii z∏ 1.620
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1.6 TS IMPRESSION 71.100 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.721.2
1.6 TS PROGRESSION 78.210 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.2
1.8 TS IMPRESSION 73.260 1747 140 208 8,6 5-drzwiowy 116.773.2
1.8 TS PROGRESSION 80.370 1747 140 208 8,6 5-drzwiowy 116.723.2
2.0 JTS PROGRESSION 85.770 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.675.2
2.0 JTS DISTINCTIVE 97.470 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.175.2
2.0 JTS SELESPEED PROGRESSION 89.820 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.674.2
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 101.520 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.174.2
2.5 V6 DISTINCTIVE 121.230 2492 192 230 11,8 5-drzwiowy 116.929.2
2.5 V6 Q-SYSTEM DISTINCTIVE 127.530 2492 192 227 11,9 5-drzwiowy 116.939.2
1.9 JTD IMPRESSION 76.500 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.746.2
1.9 JTD PROGRESSION 83.610 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.646.2
1.9 JTD DISTINCTIVE 95.310 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.686.2
1.9 JTD 16V IMPRESSION 80.100 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.756.2
1.9 JTD 16V PROGRESSION 87.210 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.2
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 98.910 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.886.2
2.4 JTD 20V PROGRESSION 106.830 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.657.2
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE 118.530 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.847.1

1.6 TS IMPRESSION 67.500 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.121.2
1.6 TS PROGRESSION 74.610 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.221.2
1.8 TS IMPRESSION 69.660 1747 140 208 8,5 4-drzwiowy 116.123.2
1.8 TS PROGRESSION 76.770 1747 140 208 8,5 4-drzwiowy 116.223.2
2.0 JTS PROGRESSION 82.170 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.375.2
2.0 JTS DISTINCTIVE 93.870 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.075.2
2.0 JTS SELESPEED PROGRESSION 86.220 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.374.2
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 97.920 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.074.2
2.5 V6 DISTINCTIVE 117.630 2492 192 230 11,8 4-drzwiowy 116.429.2
2.5 V6 Q-SYSTEM DISTINCTIVE 123.930 2492 192 227 11,9 4-drzwiowy 116.439.2
1.9 JTD IMPRESSION 72.900 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.146.2
1.9 JTD PROGRESSION 80.010 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.246.2
1.9 JTD DISTINCTIVE 91.710 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.286.2
1.9 JTD 16V IMPRESSION 76.500 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.156.2
1.9 JTD 16V PROGRESSION 83.610 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.546.2
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE 95.310 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.586.2
2.4 JTD 20V PROGRESSION 103.230 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.257.2
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE 114.930 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.457.2
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GTA 149.850 3179 250 250 12,1 4-drzwiowy 116.042.1
GTA SELESPEED 158.850 3179 250 250 12,1 4-drzwiowy 116.048.1

• 210 - Lakier metalizowany z∏ 1.800 • 231 - Fotelik dla dziecka Isofix z∏ 990 • 263 - Connect z∏ 6.300 • 269 - Radionawigator z∏ 4.500 • 270 - Lakier per∏owy z∏ 7.650 • 400 - Elektrycznie otwier-
any dach z∏ 2.700 • 416 - Tempomat z∏ 900 • 563 - Zmieniarka CD z∏ 1.620 • 833 - Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 720 • 903 - Connect Nav z∏ 9.810 • 530 - Mapa W∏och
z∏ 1.620 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.620 • 537 - Mapa Francji z∏ 1.620 • 538 - Mapa Belgii z∏ 1.620 • 540 - Mapa Holandii z∏ 1.620 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.620 • 548 - Mapa Austrii z∏ 1.620
• 549 - Mapa Danii z∏ 1.620 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.620 • 574 - Mapa Hiszpanii z∏ 1.620
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SW GTA 154.350 3179 250 250 12,1 5-drzwiowy 116.192.1
SW GTA SELESPEED 163.350 3179 250 250 12,1 5-drzwiowy 116.198.1

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

2.0 TS PROGRESSION 118.710 1970 150 211 9,7 4-drzwiowy 136.152.0
2.5 V6 PROGRESSION 141.210 2492 188 225 11,9 4-drzwiowy 136.156.0
2.5 V6 DISTINCTIVE 150.210 2492 188 225 11,9 4-drzwiowy 136.356.0
3.0 V6 DISTINCTIVE 170.910 2959 220 241 12,5 4-drzwiowy 136.757.0
3.0 V6 DISTINCTIVE SPORTRONIC 177.210 2959 220 236 13,0 4-drzwiowy 136.857.0
2.4 JTD PROGRESSION 134.010 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.154.0
2.4 JTD DISTINCTIVE 143.010 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.354.0
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SPIDER 2.0 JTS 126.810 1970 165 215 9,2 2-drzwiowy 163.315.1
SPIDER 3.2 V6 24V 149.310 3179 240 242 13,2 2-drzwiowy 163.316.1

• 109 - Dach sk∏adany elektrycznie z∏ 9.000 • 113 - Siedzenia regulowane elektrycznie z∏ 4.950 • 210 - Lakier metalizowany  z∏ 1.800 • 211 - Tapicerka skórzana z∏ 4.050 • 269 - System nawigacji
z∏ 5.400 • 270 - Lakier per∏owy z∏ 7.200 • 321 - Kierownica i ga∏ka dêwigni zmiany biegów wykoƒczona drewnem z∏ 720 • 435 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17”do wersji 163.515/315 z∏
1.350 do wersji 163.516/316 - bez dop∏aty • 439 - Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 163.515/315 z∏ 1.350 • 499 - Zestaw do naprawy opon - bez dop∏aty • 563 - Zmieniarka CD
z∏ 1.800 • 728 - Tapicerka skórzana Blue/Red Style do wersji 163.515/315 z∏ 5.850 do wersji 163.516/316 z∏ 1.800 • 751 - Pakiet aerodynamiczny z∏ 2.700 • 803 - Ko∏o zapasowe dojazdowe - bez
dop∏aty • 833 - Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 900 • 530 - Mapa W∏och z∏ 1.620 • 533 - Mapa Niemiec z∏ 1.620 • 537 - Mapa Francji z∏ 1.620• 538 - Mapa Belgii z∏ 1.620
• 540 - Mapa Holandii z∏ 1.620 • 542 - Mapa Szwajcarii z∏ 1.620 • 548 - Mapa Austrii z∏ 1.620• 549 - Mapa Danii z∏ 1.620 • 554 - Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.620 • 574 - Mapa Hiszpanii z∏ 1.620
• 356 - Mapa Portugalii z∏ 1.620

GTV 2.0 JTS 117.810 1970 165 220 9,2 2-drzwiowy 163.515.1
GTV 3.2 V6 24V 140.310 3179 240 255 13,2 2-drzwiowy 163.516.1
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Biuro Handlowe • ul. Browarna 2, 43-300 Bielsko-Bia∏a 
tel. (33) 812 60 49, fax (33) 812 33 20 • www.radiodelta.pl •

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

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

ul. Ci´˝arowa 49, Skoczów
Tel. (0-33) 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
Dyrektor: Enzo Santoro

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

us∏ugi celne

us∏ugi 
finansowe i leasingowe

us∏ugi faktoringowe

ochrona osób, mienia 
i ochrona przeciwpo˝arowa 
oraz transport

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 31 stycznia 2004 r.

Joint Ventures
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