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konkurs

Kolejna edycja konkursu fotograficznego
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Do posiadaczy Druhów, Practic, Canonów i wszelkiej innej
fotograficznej maszynerii, tradycyjnej bàdê cyfrowej, s∏u˝àcej
do utrwalania zdarzeƒ, do których si´ z sentymentem wraca
po latach! Je˝eli fotografowanie jest dla was czymÊ wi´cej ni˝
beznami´tnym pstrykaniem, upami´tniajàcym wydarzenia
u cioci na imieninach, je˝eli jest to hobby, któremu
poÊwi´cacie swój wolny czas, podzielcie si´ z nami efektami
w∏asnej pracy. Ju˝ raz og∏aszaliÊmy konkurs na wakacyjne
fotografie.
To w∏aÊnie dzi´ki niemu poznaliÊmy
fotoamatorów wra˝liwych na pi´kno
przyrody, turystów dokumentujàcych swoje
podró˝e, reporterów podpatrujàcych ˝ycie,
którym nie obce jest poczucie humoru.
Z tych fotografii u∏o˝y∏a si´ ca∏kiem
interesujàca galeria. Próbujmy jà uzupe∏niaç
tym bardziej, ˝e poczàtkujàcy sprzed dwóch,
trzech lat, dziÊ sà ju˝ zapewne za pan brat
z aparatem fotograficznym. I nie zniech´cili
si´ faktem, ˝e ich zdj´cia nie znalaz∏y si´
w „Vogue”, „Look” czy „National Geografic”.
Temat naszego konkursu to:
Moje wakacje lub Moja rodzina.
Nadsy∏ajcie zdj´cia na adres naszej
redakcji. Najciekawsze b´dziemy publikowaç
na naszych ∏amach sprzyjajàc debiutom,
i przybli˝ajàc autorów, którzy ju˝ majà
pewne osiàgni´cia.
Strony Fiata Wokó∏ Nas czekajà, poniewa˝
sà równie˝ waszymi stronami.
Zaczynamy.

moja
rodzina
Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest dla pracowników FAP,
spó∏ek Grupy Fiat, spó∏ek joint-venture
oraz Fenice Poland i Denso Thermal
Systems, które tak˝e nabywajà nasze
czasopismo oraz ich dzieci.
2. Tematyka zdj´ç powinna byç zwiàzana
z wakacjami lub rodzinà.
3. Ka˝dy uczestnik mo˝e nades∏aç
do 5 zdj´ç.
4. Zdj´cia powinny byç nades∏ane
w formatach: 10x15 cm lub 13x18 cm.
Diapozytywy nie b´dà brane pod uwag´.
5. Na odwrocie ka˝dego zdj´cia nale˝y
podaç imi´ i nazwisko autora, adres,
telefon oraz miejsce pracy (w przypadku
dzieci pracowników – nale˝y podaç tak˝e
miejsce pracy rodzica).
6. Uczestnik konkursu powinien do∏àczyç
krótki opis ka˝dego zdj´cia.
7. Odpowiednio zabezpieczone zdj´cia
powinny byç nades∏ane
w nieprzekraczalnym terminie
do 31 grudnia br. na adres:
Satiz Poland, ul. 11 Listopada 60/62,
43-300 Bielsko-Bia∏a.
8. Redakcja nie zwraca zdj´ç.
9. Przes∏anie zdj´ç jest równoznaczne
ze zgodà na ich publikacj´.

W konkursie b´dà nast´pujàce nagrody:

I miejsce – komputer przenoÊny laptop
Fujitsu Siemens FSC Amilo L6825
wartoÊci 4.599 PLN.

II miejsce – discman Panasonic SL-CT710
wartoÊci 679 PLN.

Nagrodà specjalnà ufundowanà
przez Satiz Poland
jest cyfrowy, kompaktowy aparat fotograficzny
firmy Sony DSC-P93 5,1 mln wartoÊci 1499 PLN.
Wyró˝nienia w formie albumów i ksià˝ek.

I miejsce

Nagroda specjalna

II miejsce

o tym si´ mówi

Âlub
wiceprezesa
Grupy Fiat
W dniu 4 wrzeÊnia br. na wyspie
Isola Madre na w∏oskim jeziorze
Maggiore odby∏ si´ Êlub wiceprezesa
Grupy Fiat, Johna Elkanna
z pochodzàcà z arystokratycznej
rodziny Lavinià Borromeo.
WÊród siedmiuset goÊci byli mi´dzy
innymi David Rockefeller, Henry
Kissinger, premier W∏och Silvio
Berlusconi oraz prezes Grupy Fiat
Luca Cordero di Montezemolo.
John Elkann, nazywany w rodzinie Jaki,
zosta∏ wskazany przez dziadka,
zmar∏ego w styczniu 2003 roku
Giovanniego Agnelli,
na swego nast´pc´. Po ukoƒczeniu
studiów in˝ynierskich pracowa∏ mi´dzy
innymi w General Electric
w Stanach Zjednoczonych oraz
Fiat Auto Poland w Tychach.
Wiceprezesem Grupy jest od kilku
miesi´cy. Zosta∏ nim po Êmierci
Umberto Agnelli.
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Fiaty Stilo
dla z∏otych
olimpijczyków
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W dniu 11 paêdziernika polscy
medaliÊci z Aten spotkali si´
w warszawskim Centrum Olimpijskim,
by odebraç nagrody za osiàgni´cia
sportowe.
Podczas uroczystoÊci, dyrektor
handlowy Fiat Auto Poland,
Fabrice D’Arche, wr´czy∏ z∏otym
medalistom – Otylii J´drzejczak,
Robertowi Korzeniowskiemu
(na zdj´ciu), Tomaszowi Kucharskiemu
i Robertowi Syczowi – kluczyki
do samochodów Fiat Stilo.

Wyniki konkursu z Air Polonia
„Czy twoim zdaniem tania linia lotnicza Air Polonia
ma przed sobà przysz∏oÊç i dlaczego?” – z tym
pytaniem zwróciliÊmy si´ w poprzednim numerze do
naszych czytelników, zach´cajàc ich do wzi´cia
udzia∏u w konkursie, którego sponsorem jest
pierwsza w Polsce tania linia lotnicza.
Z nades∏anych odpowiedzi wybraliÊmy jednà, której
autorka szeroko uzasadni∏a, dlaczego przed tanimi
liniami lotniczymi otwierajà si´ w naszym kraju
du˝e mo˝liwoÊci. Wierzàc, ˝e spe∏ni si´ jej
przepowiednia, i˝ Air Polonia jest „skazana na

sukces”, przypominamy, ˝e zgodnie z obietnicà
na „cztery przeloty dla dwóch osób” tania linia
lotnicza zaprasza p. Beat´ Genej´ z Fiat
Auto Poland, aby z towarzyszàcà jej osobà
skorzysta∏a z zafundowanego przez Air Polonia
lotu w obie strony do wybranego miasta w Europie
(wg aktualnego rozk∏adu lotów) w terminie
do koƒca grudnia br.

Andreas Csaki, foto: I. Kaêmierczak

Âlàska Jesieƒ Gitarowa
Po raz dziesiàty Tychy goÊci∏y na poczàtku paêdziernika
wirtuozów, m∏odych adeptów i mi∏oÊników gitary klasycznej
z kilku kontynentów na Mi´dzynarodowym Festiwalu
„Âlàska Jesieƒ Gitarowa”, uwa˝anym za jedno z najbardziej
renomowanych wydarzeƒ gitarowych na Êwiecie.
Festiwalowi towarzyszy∏ Konkurs Gitarowy
im. Jana Edmunda Jurkowskiego, w którym w tegorocznych
zmaganiach uczestniczy∏o 12 m∏odych gitarzystów z Rosji,
S∏owacji, Rumunii, Korei Po∏udniowej, W´gier i oczywiÊcie
Polski. Zwyci´zcà konkursu zosta∏ reprezentant W´gier,
Andreas Csaki, tu˝ za nim uplasowali si´
Stan Zamfirescu z Rumunii i Dawid Bonk z Polski.
Zgodnie z tradycjà, konkursowi towarzyszy∏y wieczorne
koncerty gwiazd gitary, m.in. Manuela Barrueco (USA),
Costasa Cotsiolisa (Grecja) Hugo Gellera (Argentyna),
Badi Assada (Brazylia), Los Angeles Guitar Quartet (USA).
Jednym ze sponsorów festiwalu by∏ Fiat Auto Poland.

Komitet Polskiej Nagrody JakoÊci pod
przewodnictwem prezesa Krajowej Izby
Gospodarczej, Andrzeja Arendarskiego,
og∏osi∏ list´ laureatów konkursu Polskiej
Nagrody JakoÊci oraz Polskiej Indywidualnej
Nagrody JakoÊci im. prof. Edwarda
Kindlarskiego. Laureatem X edycji Polskiej
Nagrody JakoÊci w kategorii wielkich
organizacji produkcyjnych zosta∏ Fiat Auto
Poland – Zak∏ad Karoserii w Tychach.
Polska Nagroda JakoÊci to najwa˝niejszy
i najbardziej presti˝owy konkurs,
nagradzajàcy firmy za stosowanie Êwiatowych
standardów jakoÊci. Jego organizatorami sà
Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Centrum
Badaƒ i Certyfikacji oraz Polskie Forum
ISO 9000. Konkurs s∏u˝y promocji jakoÊci
zarzàdzania. Jego kryteria wzorowane sà
na Europejskiej Nagrodzie JakoÊci. Selekcja
kandydatów przebiega wieloetapowo.
Po spe∏nieniu wymagaƒ formalnych,
kandydaci sà wizytowani przez zespo∏y
s´dziów i ekspertów, które oceniajà stopieƒ
wdro˝enia TQM – Kompleksowego
Zarzàdzania JakoÊcià. Zwyci´zców wybiera
w tajnym g∏osowaniu Komitet Polskiej
Nagrody JakoÊci, który sk∏ada si´
z 96 cz∏onków – naukowców, specjalistów
i ekspertów z dziedziny zarzàdzania.
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Polska
Nagroda JakoÊci
dla Fiat Auto Poland
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Za∏oga zespo∏u rajdowego „Fiat Selenia Rally Team” – Sebastian Frycz
i Maciej Wodniak – zaj´∏a pierwsze miejsce w klasyfikacji Super 1600
w koƒczàcym sezon 31. Rajdzie Warszawskim (8-9.10.04).
Frycz i Wodniak ju˝ po pierwszym etapie zyskali bezpiecznà przewag´
nad konkurentami z klasyfikacji Super 1600.
˚ó∏ty Fiat Punto Super 1600 spisywa∏ si´ doskonale tak˝e podczas drugiego
etapu „Warszawskiego”, a rajdowa za∏oga Fiata osiàgn´∏a met´ na pierwszym
miejscu w swojej klasie (i dziewiàtym w klasyfikacji generalnej).
Frycz z Wodniakiem pokonali drugà w kolejnoÊci za∏og´ o ponad 50 sekund!
Punkty zdobyte na mazowieckich szutrach wystarczy∏y, ˝eby Frycz i Wodniak
wywalczyli tytu∏ wicemistrzowski w krajowej klasyfikacji Super 1600.
Zespó∏ fabryczny „Fiat Selenia Rally Team”, oprócz drugiego miejsca w klasyfikacji
krajowej Super 1600, koƒczy sezon tak˝e na drugim miejscu w rywalizacji
zespo∏ów producenckich.

To ju˝ çwierç
miliona
3 wrzeÊnia 2004 r. w zak∏adzie Fiat Auto
Poland w Tychach, po 16 miesiàcach
od wprowadzenia na lini´ monta˝owà,
zosta∏ wyprodukowany 250.000 model
Pandy. Z tej liczby 208.000
wyeksportowano na rynki 45 krajów
Êwiata, w tym przede wszystkim do
W∏och, Niemiec, Francji, Wielkiej
Brytanii, Grecji, Holandii, Hiszpanii,
ale równie˝ do tak egzotycznych krajów
jak Malezja, Gwadelupa, Haiti, Tajwan
oraz na niedost´pny dotychczas
i presti˝owy japoƒski rynek (555 sztuk).

Fot: I. Kaêmierczak

o tym si´ mówi

Fiat Selenia Rally Team
wicemistrzem w klasyfikacji Super 1600
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Politechnika Âlàska odznacza Grup´ Fiat
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Podczas uroczystej inauguracji roku
akademickiego na Politechnice Âlàskiej
w Gliwicach, decyzjà rektora,
prof. Wojciecha Zieliƒskiego, Grupa Fiat otrzyma∏a
odznak´ „Zas∏u˝ony dla Politechniki Âlàskiej”.
„D∏ugoletnia wspó∏praca Politechniki Âlàskiej
z Fiat Auto Poland SA – powiedzia∏
prof. Wojciech Cholewa, prorektor ds. organizacji
i rozwoju – s∏u˝y zarówno uczelni,
jak i spó∏kom Grupy Fiat w Polsce.

Jej przyk∏adem jest og∏aszany od wielu lat
konkurs na najlepsze prace doktorskie
i magisterskie oraz sta˝e naszych studentów
i doktorantów w zak∏adach i Centrum Badawczym
Koncernu na terenie W∏och”.
Odznak´ „Zas∏u˝ony dla Politechniki Âlàskiej”
otrzymali z ràk rektora Politechniki Âlàskiej
tak˝e prezes zarzàdu Fiata w Polsce, Enrico
Pavoni, dyrektor personalny FAP, Mario Liberale,
oraz dyrektor zak∏adu w Tychach, Zdzis∏aw Arlet.

W pierwszych dniach paêdziernika firma
ACM Mari-Car z Poznania wita∏a swoich
klientów szpalerem radiowozów policyjnych.
Nie by∏a to oczywiÊcie obrona przed napadem!
Poznaƒski dealer wygra∏ bowiem przetarg na
dostaw´ kilkudziesi´ciu samochodów dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
WÊród nich wyró˝nia∏y si´ wersje operacyjnokonwojowe ze specjalnym przedzia∏em
dla konwojowanych, samochody
przeznaczone dla ruchu drogowego
oraz wersje przystosowane do dzia∏aƒ
operacyjno-patrolowych.
To nie pierwszy tak „zmasowany atak”
na poznaƒskiego dealera. Do wygrywania
przetargów firma dochodzi∏a ci´˝kà pracà,
wykorzystujàc niekonwencjonalne pomys∏y
i szerokà wiedz´ w tej dziedzinie.
ACM Mari-Car przygotowuje dla poznaƒskiej
komendy kolejne samochody, tym razem
ci´˝szego kalibru – dostawcze Fiaty Ducato.
One równie˝ b´dà patrolowa∏y drogi i s∏u˝y∏y
mieszkaƒcom tego województwa.

Stulecie Maserati
Marka z Trydentu ukoƒczy∏a 90 lat.
Rocznic´ t´ upami´tniono serià imprez
z udzia∏em samochodów z obecnej i dawnej
gamy marki. Dziennikarzy i klientów zachwyci∏y
przede wszystkim Coupè i Spider, które
pokazane zosta∏y w szczególnej oprawie
prezentujàcej najwa˝niejsze wydarzenia
kulturalne i historyczne ostatnich
dziewi´çdziesi´ciu lat.
Maserati, w∏oska spó∏ka nale˝àca do Grupy
Fiat, jest jednà z najatrakcyjniejszych marek
samochodowych, z bogatà tradycjà oraz
sukcesami sportowymi. Dzisiaj, dzi´ki nowym
modelom wylansowanym w ostatnich
miesiàcach, marka zajmuje czo∏owe miejsce
pod wzgl´dem technologii. Wraz z 90. rocznicà,
firma Êwi´towa∏a wejÊcie na rynek Maserati
GranSport, nowego samochodu, stanowiàcego
wraz z Coupè i Spider kolejny etap rozwoju
Gran Turismo we w∏oskim stylu.
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Fot: FAP

Nadje˝d˝ajà
policyjne Fiaty
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kondora
Smak ˝ycia odczuwam wtedy,
gdy mam podwy˝szony poziom emocji,
ale równie˝ i wtedy, gdy wnosz´
do nauki coÊ nowego.
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chwila refleksji

wys∏ucha∏a: Teresa B´tkowska

Z lotu
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prof. dr hab. ZDZIS¸AW RYN,
psychiatra – kier. Zak∏adu
Patologii Spo∏ecznej Katedry
Psychiatrii Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloƒskiego,
wyk∏adowca w Instytucie
Rehabilitacji AWF. W latach
1991-1996 ambasador RP
w Chile i Boliwii.
Ponad 300 publikacji
naukowych, autor wielu
ksià˝ek. Podró˝nik po szeÊciu
kontynentach, uczestnik wielu
wypraw wysokogórskich,
cz∏onek The Explorers Club.

Koledzy ˝artujà, ˝e cierpi´ na „neurotyczny rozrzut zainteresowaƒ”. Ten
rozrzut jest pozorny. Spaja go ta sama
niç – obserwowanie reakcji organizmu
ludzkiego w momentach granicznych.
Sam zresztà poddaj´ si´ rozmaitym
próbom, chodz´ tam, gdzie kraw´dê
jest tu˝, tu˝. Przyk∏adem samotna podró˝ motocyklem po andyjskim p∏askowy˝u – na styku Boliwii i Chile; zdobycie
najwy˝szego szczytu w Kordylierach –
El Quiamal; prze˝ycie patagoƒskiego
huraganu szalejàcego 53 dni; pierwszy
w ˝yciu, w wieku 60 lat, lot na parolotni – i to nad wulkanami Araukanii...
Badania z zakresu psychopatologii
alpinizmu, do których zach´ci∏ mnie
prof. Antoni K´piƒski, opisa∏em w wielu
publikacjach naukowych. Te badania
kontynuujà teraz Japoƒczycy, Amerykanie, Hiszpanie i Francuzi.
Podczas wypraw w Kaukaz, Hindukusz
i Andy bada∏em m. in. cechy osobowoÊci ludzi uprawiajàcych wyczynowo
wspinaczk´ wysokogórskà. Ci ludzie, na
ogó∏ mizernej postury, sà herosami
z charakteru. Jest to wynik pobudzenia
emocjonalnego. Niebezpieczeƒstwo
jest im potrzebne do ˝ycia jak powietrze, chcà si´ sprawdziç i narzucajà

sobie coraz wi´kszà skal´ trudnoÊci, co
doprowadza do swoistego uzale˝nienia.
Konkluzje moich badaƒ wywo∏a∏y burz´
wÊród weteranów wspinaczek. Nie
spodoba∏o si´, ˝e dowodzi∏em, i˝ po
d∏ugim przebywaniu w tzw. strefie
Êmierci wysokoÊciowej, tworzà si´ im
„dziury w mózgu” – trwa∏e uszkodzenia
w oÊrodkowym uk∏adzie nerwowym, powodujàc zaburzenia charakterologiczne
lub spadek zdolnoÊci intelektualnych.
Kiedy si´ jest na szczycie – a doÊwiadczy∏em tego na sobie – osiàga si´ niemal stan nirwany, odchodzi w cieƒ
strach, czy si´ prze˝yje. JeÊli cz∏owiek
wspina si´ wy∏àcznie po to by potwierdziç swà wartoÊç w oczach innych, ta
wspinaczka mo˝e skoƒczyç si´ Êmiercià. Ponad po∏owa ludzi gór, którymi
zajmowa∏em si´ w zwiàzku z pracà doktorskà, zgin´∏a... w górach. Niedawno
odnalaz∏em list´ obserwowanych wówczas alpinistów i ogarn´∏o mnie przera˝enie – gin´li w takiej kolejnoÊci, jak pokazywa∏y to badania. I choç wtedy nie
dysponowa∏em jeszcze metodami
sprawdzianu mózgu z pomocà tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego, to jednak okaza∏o si´, ˝e równie˝ precyzyjne testy psychologiczne

wysokoÊci a˝ 4,5 tys. metrów. Co najbardziej frapuje mnie w Ameryce ¸aciƒskiej? Dziewi´çset kamiennych monolitów zwanych Moai, kilkanaÊcie ton ka˝dy, które stojà na Wyspie Wielkanocnej,
dokàd przylecia∏em po raz pierwszy –
jako ambasador RP – dziesi´ç lat temu.
Nazw´ wyspie nadali holenderscy
odkrywcy, mimo ˝e tubylcy w swoim j´zyku (rapanui) nazwali jà p´pkiem Êwiata. Ten „p´pek”, to odleg∏y o 4 tys. km
od Chile maleƒki obszar, gdzie poÊród
35 sto˝ków wulkanicznych ˝yje 2700
osób. I gdzie NASA ma zapasowe làdowisko dla statków kosmicznych. Dlaczego zaciekawi∏y mnie te figury? Bo sà
wiernymi kopiami ludzi, którzy ˝yli
w wiosce, a kondycj´, zdrowie czy indy-

wiek tak mocno pokocha∏ Andy. Z rozsypanych na ziemi liÊci coca u∏o˝y∏a
wi´c coÊ na kszta∏t pasjansa i spokojnie obwieÊci∏a: w poprzednim ˝yciu
by∏eÊ andyjskim kondorem.
Przeby∏em w swoim ˝yciu, tym aktualnym, tysiàce kilometrów – od Meksyku
po Ziemi´ Ognistà, Antarktyd´, Wysp´
Wielkanocnà i Wysp´ Robinsona Crusoe. Krà˝´ po Ameryce Po∏udniowej.
Niedawno wróci∏em z 33. tam podró˝y.
Pobyt wiàza∏ si´ z podpisaniem umowy
o wspó∏pracy z chilijskimi lekarzami
– razem tworzymy Centrum Medycyny
Górskiej, którego placówka b´dzie na

widualne cechy przodków wyspiarzy
mo˝na dziÊ bez problemów ustaliç
z pomocà najnowszych technik badawczych. Chcia∏bym wiedzieç, np. jaki
to rodzaj kulturowego „szaleƒstwa”
nakazywa∏ mieszkaƒcom przez wieki
rzeêbiç swoich kacyków.
Dlaczego nie uzmys∏owiç Êwiatu, ˝e
szczàtki odnalezione w jaskiniach
Wyspy Wielkanocnej przez polskà wypraw´ pod auspicjami The Explorers
Club Êwiadczà o innym pochówku wyspiarzy ni˝ sàdzono? Zmar∏ych nie zakopywano od razu do ziemi. Po wysuszeniu ich pod go∏ym niebem, koÊci sk∏a-

dano w kryptach pod podstawà o∏tarzy,
na których sta∏y kamienne monolity.
Z tego myÊlenia zrodzi∏ si´ pomys∏, który chcà urzeczywistniç Uniwersytet Jagielloƒski i Papieski Uniwersytet Katolicki w Chile. Chodzi o obserwowanie
kondycji wyspiarzy w „P´pku Êwiata”,
którzy w swej historii prze˝yli sporo dramatów – m. in. w XVIII i XIX wieku porywali ich korsarze i wywozili jako niewolników na plantacje trzciny cukrowej. Cywilizacja latynoamerykaƒska
wprowadzi∏a na Wysp´ Wielkanocnà
swoje wojsko, szkolnictwo, religi´
chrzeÊcijaƒskà, j´zyk hiszpaƒski. Jest
tak silna, ˝e za 20-30 lat wyspiarzom
mo˝e groziç zag∏ada dziedzictwa, zdominowanie tradycji i kultury Rapanui
– ziemi ongiÊ przypisanej kulturze polinezyjskiej. Jestem przesiàkni´ty idea∏ami Ignacego Domeyki (wyst´powa∏ on
w obronie Indian Mapuche), zdecydowanie opowiadam si´ po stronie
prawowitych mieszkaƒców wyspy. Zrzàdzeniem losu podà˝a∏em w Ameryce
Po∏udniowej w∏aÊnie szlakami wielkiego rodaka. W najÊmielszej wyobraêni
uczniowi bielskiego liceum (urodzi∏em
si´ w Szczyrku) nie przysz∏o do g∏owy,
˝e „Moje podró˝e” tego przyjaciela
Adama Mickiewicza kiedyÊ zaowocujà... moimi podró˝ami! A tak si´ sta∏o.
Moje „tropienie” Domeyki to temat na
ksià˝k´. Dzi´ki autorowi ksià˝ki „Araukania i jej mieszkaƒcy” zosta∏em okrzykni´ty – przez jedyne plemi´, które nie
uleg∏o ani Inkom, ani konkwiÊcie hiszpaƒskiej – bia∏ym bratem! Sta∏o si´ to
podczas ceremonii Mari, Mari Peni
(Witaj Bracie), w której bra∏o udzia∏ 12
kacyków i t∏um Indian. Zaraz po przekazaniu wodzom hiszpaƒskiej edycji owej
ksià˝ki i przypomnieniu, ˝e mój protoplasta dok∏adnie spisa∏ histori´ Mapuchów (Ludzi Ziemi) przed 150 laty.
Domeyko w Ameryce Po∏udniowej sp´dzi∏ blisko 50 lat – ja 14. Lubi´ tam
jeêdziç. Nie wstydz´ si´ wyznaç, ˝e to
moja druga ojczyzna.
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mogà ustaliç stopieƒ ryzyka Êmierci...
Profesor Antoni K´piƒski by∏ moim
mistrzem, który ukszta∏towa∏ mnie duchowo. Ostatnio, wspólnie z przyjacielem z Meksyku, skupiliÊmy si´ nad
przek∏adem jego dzie∏a „Schizofrenia”
na j´zyk hiszpaƒski. Polski psychiatra
jest bowiem ceniony przez Latynosów.
Zabrzmi to mo˝e ma∏o powa˝nie, ale
mam podstaw´ mówiç o sobie jako
o mamucie, który utrwala pami´ç jednego z najwybitniejszych polskich naukowców. Uczonego, który zach´ci∏
mnie do zainteresowania si´ medycynà
górskà, tak jak profesor Jerzy Kaulbersz
do poznawania Andów...
Nie tylko ja, ale i pewna stara Indianka
chcia∏a wiedzieç, dlaczego bia∏y cz∏o-
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Jasny cel
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i ogrom pracy
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Pod koniec lipca, w OÊrodku Prób
w Balocco, dosz∏o do spotkania z udzia∏em
dyrektora generalnego Fiata, Sergio
Marchionne, oraz ponad 20 inwestorów,
analityków finansowych i dziennikarzy.
Celem by∏o zapoznanie uczestników
z obecnà sytuacjà Grupy oraz
przedstawienie kierunków jej dzia∏ania
w najbli˝szych miesiàcach, ale chodzi∏o
równie˝ o przybli˝enie uczestnikom ducha
i koncepcji przyj´tej przez Firm´. Luca
Cordero di Montezemolo okreÊli∏ je jednym
zdaniem: „Jasne za∏o˝enia i praca, ogrom
nieustajàcej, cierpliwej pracy”. Prezes
zaznaczy∏ tak˝e, ˝e sprawozdanie
Marchionne to „dok∏adna fotografia Fiata”,
na której widaç kilka istotnych elementów.
Pierwszy, to ogólny trend Grupy, czyli
poprawa, o czym Êwiadczy 18 mln euro
zysku operacyjnego w drugim kwartale
2004 roku. „Oznacza to – podkreÊli∏
Montezemolo – ˝e nowe wyroby cieszà si´
powodzeniem. Przede wszystkim te
produkowane przez CNH i Iveco – dwa
sektory, których dane ekonomiczne
przeros∏y wszelkie oczekiwania”.
Z liczb wynika drugi istotny wniosek:
Fiat nie musi poszukiwaç êróde∏
finansowania, ani pozbywaç si´ kolejnych
firm i zamykaç zak∏adów we W∏oszech.

Analiza sytuacji Grupy umo˝liwi∏a
skoncentrowanie si´ na realistycznej
wersji Planu Fiata, który potwierdza
wyznaczone cele, korygujàc jedynie
terminy ich realizacji, oraz w cz´Êci
na nowo okreÊla lokalizacj´ inwestycji
i struktur´ operacyjnà.
Jakie zatem oblicze Grupy
zaprezentowano w Balocco?
Grupa to przedsi´biorstwo, odchudzone
w strukturze hierarchicznej w stosunku
do przesz∏oÊci, które dà˝y do zdobycia
jak najwi´kszego udzia∏u w rynku oraz
odzyskania rentownoÊci. Firma, która
wià˝e nadzieje z m∏odym personelem,
przywiàzuje du˝e znaczenie do
skutecznego i nowoczesnego przywództwa,
ale czuje si´ przede wszystkim zwiàzanà
z wyrobem i klientem. „DoÊwiadczenie
Ferrari pokazuje, ˝e metodologia i duch
pracy zespo∏owej sà kluczowymi
czynnikami sukcesu. Wszyscy musimy
pracowaç, aby ka˝dy kolejny rok by∏
lepszy od poprzedniego” – powiedzia∏
Montezemolo.
Na nast´pnych stronach zamieszczamy
streszczenia przemówieƒ wyg∏oszonych
w Balocco przez Sergio Marchionne
oraz dyrektorów generalnych Fiat Auto,
CNH oraz Iveco.

Sergio Marchionne

Marchionne: „Silny leadership
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i rygorystyczne przestrzeganie planów”
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„Jacy jesteÊmy dzisiaj?” W niespe∏na dwa miesiàce od przej´cia odpowiedzialnoÊci za wyniki koncernu,
dyrektor generalny przedstawi∏ dog∏´bnà analiz´ sytuacji Grupy Fiat,
w której zwróci∏ uwag´ na potencja∏
ale i s∏aboÊci przedsi´biorstwa oraz
koniecznoÊç wyznaczenia kierunków
reorganizacji, zmobilizowania si∏ i zaanga˝owania osób. „Fiat ma dzisiaj jasnà strategi´ – stwierdzi∏ dyrektor
Marchionne. Po zmniejszeniu swego
zasi´gu przemys∏owego, notujemy
sta∏à popraw´, przedsi´biorstwo dwukrotnie podwy˝szy∏o kapita∏ zak∏adowy
a w 2002 roku znalaz∏o si´ w punkcie
najbardziej krytycznym w swojej historii. O ile Fiat Auto w dalszym ciàgu jest
w du˝ym stopniu uzale˝niony od rynków europejskich, to CNH i Iveco ju˝
wykazujà potencja∏ mi´dzynarodowy”.
Wyniki finansowe drugiego kwarta∏u
2004 roku pokazujà, ˝e Grupa powoli
odzyskuje pozycj´. Sprzeda˝, przy nie
zmienionym zakresie dzia∏alnoÊci,

wzros∏a o 6% w stosunku do takiego
samego okresu ubieg∏ego roku – to
ju˝ kolejny, szósty miesiàc, poprawy.
Wynik operacyjny jest dodatni – 18
mln euro w stosunku do 100 mln
straty sprzed roku. Pozytywny cash
flow z sektorów operacyjnych wynosi

ponad 300 mln euro. Pozycja finansowa netto na poziomie 4,3 mld euro,
jest lepsza ni˝ w pierwszym kwartale
bie˝àcego roku. I wreszcie Fiat dysponuje 6,9 mld Êrodków p∏ynnych
– o 1,3 mld wi´cej ni˝ w pierwszym
kwartale tego roku.

Dyrektor generalny i pe∏nomocny Fiata podkreÊli∏
dobre przyj´cie na rynku nowych modeli, wÊród
których znalaz∏y si´ Idea (powy˝ej) oraz Panda
– Auto Roku 2004.

Co zrobiliÊmy
do tej pory?
Sergio Marchionne przedstawi∏ rezultaty kontroli planu roku 2003,
które obrazujà dzia∏ania ostatnich
miesi´cy, a tak˝e rezultaty planów
operacyjnych poszczególnych sektorów, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
Fiat Auto. „Analiza wykaza∏a wiele
punktów pozytywnych oraz kilka krytycznych” – powiedzia∏. Do pierwszych zalicza skoncentrowanie si´ na
bran˝y motoryzacyjnej, wprowadzenie w ubieg∏ym roku rozleg∏ego planu strategicznego i finansowego oraz
popraw´ odnotowanà we wszystkich
sektorach Grupy. Do tego nale˝y dodaç uruchomienie programu odm∏odzenia gamy wyrobów, czo∏owà pozycj´ w segmencie aut luksusowych
(Ferrari i Maserati) oraz ponowne
okreÊlenie misji produkcyjnej wszystkich zak∏adów.
Dyrektor generalny krytycznie oceni∏
natomiast niektóre aspekty planu
z 2003 roku, uwa˝ajàc go za „solidny ze strategicznego punktu widzenia, lecz zbyt optymistyczny pod
wzgl´dem terminów realizacji”. W jego przekonaniu struktura organiza-

PIERWSZE PÓ¸ROCZE 2004: RACHUNEK EKONOMICZNY GRUPY
1° PÓ∏ROCZE 2004

1° PÓ∏ROCZE 2003

(w milionach euro)

skonsolidowany

przy nie zmienionym
zakresie

skonsolidowany

PRZYCHODY NETTO

23.508

22.163

24.774

ZYSK OPERACYJNY BRUTTO

3.437

2.920

3.190

WYNIK OPERACYJNY

(140)

(543)

(367)

WYNIK PRZED OBLICZ. ODSETEK
I PRZED OPODATKOWANIEM (E.B.I.T.)

(224)

(237)

(146)

ZYSK PRZED OPODATKOWANIEM

(407)

(749)

(570)

ZYSK NETTO

(669)

(820)

(737)

ZYSK NETTO GRUPY
ORAZ FIRM TRZECICH

(669)

(742)

(737)

ZYSK NETTO
NALE˚ÑCY DO GRUPY

(658)

N.D.

(708)

cyjna nie jest jeszcze dostosowana
do konfrontacji z twardymi prawami
rynku, niewystarczajàco wykorzystano benchmarking (porównanie
z konkurencjà), niektóre funkcje
centralne cechuje nadmierna z∏o˝onoÊç, wyst´puje opiesza∏oÊç w dzia∏aniu i w podejmowaniu decyzji oraz
niedostateczne skoncentrowanie na
leadership jako kluczowym czynniku
przemian.

Na pierwszym
planie
Fiat Auto
Przechodzàc do omówienia sytuacji
Fiat Auto, dyrektor generalny Grupy
zwróci∏ szczególnà uwag´ na doskona∏e przyj´cie przez klientów nowych
modeli (szczególnie Pandy, Samochodu Roku 2004), powodzenie
planu redukcji kosztów oraz dobrà
sytuacj´ spó∏ek przemys∏owych
joint-venture. „Uwa˝am jednak – zaznaczy∏ – ˝e sektor cierpi na coÊ, co
mo˝emy nazwaç „nadmiernà z∏o˝onoÊcià dzia∏alnoÊci przemys∏owej”.
Innymi s∏owy, brakuje nam konfrontacji z konkurencjà i zbyt mocno

koncentrujemy si´ na „aspektach
in˝ynieryjnych”, ze szkodà dla naszych rodzajów specjalizacji oraz
potencja∏u marek.
Jako przyk∏ad Marchionne poda∏
jednostki biznesowe (Business
Units), które „w przypadku braku
w∏aÊciwego wykorzystania, zmniejszajà wydajnoÊç operacyjnà”. Tymczasem „sieç handlowa, pomimo
tego, i˝ w ostatnich latach zwracano
na nià szczególnà uwag´, w dalszym
ciàgu nie jest dostosowana do
potrzeb, a zasoby, które majà jà
wzmocniç, sà niewystarczajàce”.
Dlatego rentownoÊç Fiat Auto jest
ni˝sza w porównaniu z najwi´kszymi
konkurentami. „Podstawowym problemem – wyjaÊni∏ Sergio Marchionne – jest leadership, które zbyt
ma∏o koncentruje si´ na przemianach. Dla tego opracowaliÊmy
mi´dzy innymi nowà organizacj´
majàcà na celu jak najwi´ksze
uproszczenie procesów naszego
przedsi´biorstwa”. Struktura firmy
jest oparta na oddzieleniu funkcji
poszczególnych marek oraz funkcji
handlowych od funkcji centralnych.
Ma to sprzyjaç relacjom z rynkiem,
a przede wszystkim z klientem.
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Grupa Fiat zamkn´∏a
pierwsze pó∏rocze
2004 roku z 6%
wzrostem obrotów.
Chocia˝ wynik
operacyjny by∏ wcià˝
ujemny (140 mln
euro), ale nadal by∏a
to strata o ponad 70%
mniejsza w stosunku
do tego samego
okresu 2003 roku.
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ProduktywnoÊç
i joint-venture
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Podejmujàc temat wydajnoÊci produkcyjnej Fiat Auto, Marchionne
wyraênie zastrzeg∏, ˝e nie przewiduje
zamkni´cia ˝adnej fabryki we W∏oszech. Konieczne b´dzie natomiast
dostosowanie produkcji do wymogów rynkowych oraz do rzeczywistej
wydajnoÊci zak∏adów. Dzia∏ania te
powinny przynieÊç maksymalnà wydajnoÊç oraz konkurencyjnoÊç.
„Solidne sà dwa sojusze przemys∏owe z GM – powiedzia∏ dyrektor
generalny. Zgodnie z oczekiwaniami
Fiat-GM Purchasing zapewnia du˝e
oszcz´dnoÊci, natomiast Fiat-GM
Powertrain rozwija si´, pomimo i˝
wydajnoÊç operacyjna jest ni˝sza od
przewidywaƒ. Pozytywnie przebiega
równie˝ wspólne projektowanie platform”. Marchionne nie pominà∏ tak˝e delikatnego tematu, jakim jest
opcja „put”, to znaczy prawo Grupy
do sprzedania General Motors pozosta∏ej cz´Êci akcji Fiat Auto.
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W 2003 roku obie firmy podpisa∏y
porozumienie o zawieszeniu na rok
i przed∏u˝eniu do 24 stycznia 2010
roku okresu wa˝noÊci opcji. „Wed∏ug nas – stwierdzi∏ Marchionne
– opcja put jest istotnym i wartoÊciowym narz´dziem. Poczàwszy od
stycznia 2005 roku b´dzie jà mo˝na
zrealizowaç w wyznaczonych terminach, nie oznacza to jednak, ˝e zostanie wprowadzona w ˝ycie. Oznacza natomiast, ˝e Fiat uznaje jà za
narz´dzie, które wykorzysta wedle
swojej woli, o ile i tylko wtedy, gdy
uzna to za konieczne”.

Strategie
i leadership
„To, czego czasem brakowa∏o w Fiacie – powiedzia∏ Marchionne – to
umiej´tnoÊç pe∏nej realizacji planów
strategicznych. Dlatego b´dziemy
pracowaç nad doprowadzeniem do
koƒca wszystkich opracowanych
przez nas programów”.

Dyrektor generalny i pe∏nomocny powiadomi∏ zebranych o utworzeniu
Komitetu Wykonawczego Grupy, który zajmie si´ najwa˝niejszymi zagadnieniami (inwestycje, perspektywy
dzia∏alnoÊci, konkurencja, mo˝liwoÊci, itp.) B´dzie to poczàtek procesu
spo∏ecznego i instytucjonalnego
otwartego na wk∏ad wszystkich si∏
przedsi´biorstwa.
Do wdra˝ania metod i strategii konieczne sà osoby o odpowiednich
umiej´tnoÊciach i motywacji. Stàd
opracowanie nowego programu oceny kierownictwa wy˝szego szczebla.
„Jest to niezwykle istotny aspekt,
o który nauczy∏em si´ zabiegaç
przede wszystkim w trakcie zdobywania moich wczeÊniejszych doÊwiadczeƒ zawodowych, i który w mojej opinii jest niezb´dnym sk∏adnikiem sukcesu – doda∏ Sergio Marchionne.
W ten sposób postanowi∏em zaadaptowaç jego istot´ do sytuacji Grupy
Fiat, poniewa˝ umiej´tnoÊç sprawowania leadership musi staç si´ g∏ównym narz´dziem naszych przemian”.

Wed∏ug Sergio Marchionne, Iveco i CNH majà
mo˝liwoÊci i potencja∏ na skal´ Êwiatowà.
Na zdj´ciu powy˝ej: Iveco Stralis.
Po lewej stronie: traktor CNH podczas pracy.
U do∏u: nowa Lancia Musa

„Na szym ce lem osta tecz nym
– mówi∏ Sergio Marchionne – jest
uzyskanie wyników finansowych,
które do 2007 roku pozwolà nam
zajàç „pierwsze miejsce w swojej
klasie”. Jedyny wyjàtek stanowi
Fiat Auto, gdzie termin realizacji
tych za∏o˝eƒ jest nieco d∏u˝szy.
Jednak w 2007 roku równie˝ Sektor Samochodowy uzyska dodatnià
mar˝´ operacyjnà równà 2-4%, natomiast Iveco i CNH umocnià swój
wynik na poziomie odpowiednio
7,5% i 10%. Wszystko to powinno
prze∏o˝yç si´ na Êredni wzrost przychodów w tempie 6% rocznie oraz
na rentownoÊç sprzeda˝y w wysokoÊci 5-6%”.
Jednak ju˝ w tym roku Grupa zamierza osiàgnàç próg rentownoÊci,
wobec 740 mln euro strat odnotowanych w 2003 roku, oraz zredukowaç negatywny cash flow z 2,8
do 1 mld euro. Na przysz∏y rok za∏o˝ono dalsze zmniejszanie strat
operacyjnych Fiat Auto.
W 2006 roku wyniki powinny si´
zdecydowanie poprawiç, zarówno
pod wzgl´dem wyniku operacyjnego Fiat Auto, jak i wyniku netto
ca∏ej Grupy.
„Moim zadaniem jest sprawiç, by
wszystkie uruchomione przez nas
plany zosta∏y zakoƒczone sukcesem w wyznaczonych terminach”.
Marchionne zakoƒczy∏ swoje wystàpienie przypominajàc, ˝e w niektórych przypadkach przedsi´biorstwo osiàga∏o wyniki poni˝ej swoich mo˝liwoÊci, mimo posiadania
zasobów ludzkich, technologicznych i finansowych niezb´dnych do
tego, by z powodzeniem stawiç
czo∏a rynkowi.
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Pierwsi
w swojej
klasie
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firma

Demel
„K∏adziemy
nacisk na sieç
i nowe
modele”
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SpoÊród g∏ównych sektorów operacyjnych Grupy, najwi´kszy jest Fiat
Auto i jednoczeÊnie n´kany najwi´kszymi trudnoÊciami. „Od 2002 roku
– powiedzia∏ do inwestorów mi´dzynarodowych dyrektor generalny sektora Auto, Herbert Demel – jesteÊmy Êwiadkami znaczàcej poprawy, pomimo twardej konkurencji na rynku. Kontynuujemy odm∏adzanie gamy
wyrobów, co poprawia nasz wizerunek. ZebraliÊmy 470 tys. zamówieƒ
na Pand´, wprowadzonà na rynek pod koniec ubieg∏ego roku; 95 tys.
na Lanci´ Ypsilon, 59 tys. na Fiata Idea. Wzros∏o zadowolenie klientów
oraz koncesjonariuszy. JesteÊmy jednak opóênieni o kilka miesi´cy
w realizacji naszego planu naprawczego. I zanim osiàgniemy próg rentownoÊci, w roku 2005 odnotujemy jeszcze niewielkà strat´”.
W pierwszym pó∏roczu 2004 roku, sprzeda˝ samochodów marki Fiat
Auto wzros∏a w Europie o 5% w porównaniu z tym samym okresem
roku ubieg∏ego. Wszystko to przy 3,3% dynamice rynku. Redukcja
kosztów przebiega równie˝ zgodnie z planem naprawczym, dzi´ki rezultatom uzyskanym przez spó∏k´ joint-venture z General Motors w zakresie zakupów. Przyrost wielkoÊci by∏ jednak o wiele ni˝szy od przewidywaƒ z powodu zaostrzajàcej si´ konkurencji. W drugim kwartale postoje produkcyjne w niektórych zak∏adach wywo∏ane konfliktem w Melfi,
kosztowa∏y firm´ 50 mln euro.
„W najbli˝szej przysz∏oÊci – powiedzia∏ Demel – popyt b´dzie s∏aby. Przewidujemy niewielki poziom sprzeda˝y we W∏oszech, ale mimo tego mamy
zamiar zwi´kszyç nasze udzia∏y w rynku z 28% w zesz∏ym roku do 30,5%
w 2007 roku. W Europie Zachodniej zamierzamy uzyskaç wzrost o 10%.
Naszym celem jest zwi´kszenie wyniku operacyjnego o 1,6 mld euro do
2007 roku, przy niewielkim przyroÊcie wielkoÊci: 3-4% rocznie”.

Aby osiàgnàç ten cel, firma stawia na
nowe wyroby. W ciàgu najbli˝szych
trzech lat Fiat i Lancia zaprezentujà
pi´ç nowych modeli. Do tego dojdà
liczne face-liftingi. „Dzisiaj, Êredni wiek
naszych modeli jest nieco wy˝szy od
konkurencji – mówi dyrektor generalny
Fiat Auto – ale za ka˝dym razem, gdy
wypuszczamy na rynek nowy produkt,
zyskujemy punkty. Dlatego pod koniec
przysz∏ego roku, wraz z nowym Punto,
powinniÊmy zniwelowaç t´ ró˝nic´.
W Alfa Romeo czeka nas ca∏kowite
odÊwie˝enie gamy: w tym roku b´dziemy mieç jeszcze tylko jeden facelifting, ale dwa premierowe samochody wylansujemy w 2005 roku i kolejne
dwa w 2006”.
NowoÊci zaoferuje równie˝ sektor aut
dostawczych, gdzie pod koniec tego
roku pojawi si´ jeden nowy model, po
którym – do koƒca 2007 roku – uka˝à si´ kolejno cztery nowe. Poza nimi
w ofercie znajdzie si´ kilka aktualizacji
istniejàcych wyrobów. A zatem, o ile
wielu konkurentów dopiero przygoto-

mamy w sieci, ka˝dego roku sprzedamy 10 tysi´cy aut wi´cej. Wszystko to
przy zachowaniu obecnego stopnia
rozpoznania rynku”.
O ile z jednej strony wysi∏ki Fiata Auto
sà skierowane na rozszerzenie sieci na
ca∏à Europ´, z drugiej – koncentrujà
si´ na racjonalizacji struktury sprzeda˝y tam, gdzie jest ju˝ obecna. Z tego
powodu, do koƒca 2007 roku, liczba
dealerów Fiata ma spaÊç w sumie
o 15%, przy jednoczesnym rozszerzeniu dzia∏alnoÊci Êrednio o 30%. To samo dotyczy Lancii oraz samochodów
dostawczych. B´dzie mniej koncesjonariuszy, ale za to wi´kszych i prowadzàcych dzia∏alnoÊç o szerszym zasi´gu. Osobnym tematem jest Alfa
Romeo. Zak∏ada si´ bowiem wzrost
iloÊci dealerów po∏àczony z intensywnym rozwojem marki.
Innym kluczowym punktem o˝ywienia
jest redukcja platform wyrobu. „Dzisiaj – wyjaÊni∏ Demel – mamy a˝
13 platform, du˝o wi´cej ni˝ konkurencja. Oznacza to nadmierne i nie-

ekonomiczne komplikacje techniczne. Przysz∏e Punto b´dzie pierwszym
wa˝nym krokiem naprzód w stron´ racjonalizacji, prowadzonej we wspó∏pracy z General Motors. Stopniowo
ujednolicimy nasze platformy. Jest
jeszcze jeden wa˝ny aspekt do realizacji – standaryzacja komponentów.
Do 2012 roku zredukujemy na przyk∏ad gam´ silników benzynowych
z oÊmiu do szeÊciu”.
Ale to wszystko, w opinii Demela, nie
zapewni jednak konkurencyjnoÊci Fiata Auto. „JeÊli czegoÊ nam brakuje, to
szybkoÊci w podejmowaniu decyzji
i dzia∏aniu. Dlatego stworzyliÊmy organizacj´ „trójwymiarowà”. Z jednej strony handel, poÊwi´cony poszczególnym markom; z drugiej – szefowie poszczególnych segmentów rynku (dla
wszystkich marek); i wreszcie – ró˝ne
obszary funkcyjne przedsi´biorstwa:
projektowanie, produkcja, jakoÊç, itp.
Ca∏oÊç ma na celu zwi´kszenie synergii technicznych, ujednolicenie komponentów oraz szybszà realizacj´”.
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wuje si´ do wprowadzenia na rynek
nowoÊci, Sektor Samochodów Dostawczych Fiata b´dzie gotowy z ca∏kowicie odnowionà gamà.
Zdaniem Demela, w przemyÊle motoryzacyjnym, poza gamà wyrobów, równie wa˝na jest sieç sprzeda˝y. Jest to
wr´cz kluczowy element. „Musimy
bezwzgl´dnie uzupe∏niç w Europie braki w naszej strukturze handlowej. Pod
koniec ubieg∏ego roku, Fiat by∏ nieobecny a˝ na 192 obszarach: jest to
prawie 200 istotnych rejonów, w których brakowa∏o salonów sprzeda˝y.
Uda∏o nam si´ uzupe∏niç 40 z nich.
Ten sam cel wyznaczyliÊmy dla Lancii
(24 nowych koncesjonariuszy), Alfa
Romeo (30) oraz dla samochodów
dostawczych (29). Ci´˝ko pracujemy
nad tym, by w 2006 roku znaleêç si´
na wszystkich obszarach. Weêmy pod
uwag´ Niemcy. To rynek, na którym
przybywa rocznie 3,2 mln nowych samochodów. Jest to dla nas trudny
obszar, gdzie udzia∏ Fiata si´ga zaledwie 2,1%. Uzupe∏niajàc braki, które
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CNH jest Êwiatowym liderem w produkcji maszyn rolniczych, kombajnów, koparek i lekkich maszyn budowlanych. W ubieg∏ym roku jego obroty wynios∏y 10,7 mld dolarów (notowana na gie∏dzie Wall Street firma ma
siedzib´ prawnà w Stanach Zjednoczonych) z zyskiem w wysokoÊci 259
mln (rachunek wed∏ug I. A. S. B.). W 2004 roku sprzeda˝ firmy powinna
przekroczyç 12 miliardów dolarów przy zysku operacyjnym wyraênie
wy˝szym ni˝ w 2003 roku.
W roku 2007 przychody majà osiàgnàç poziom ponad 13 mld dolarów
przy rentownoÊci powy˝ej 10%.
„Nasza Grupa ma zasi´g globalny – powiedzia∏ w Balocco dyrektor generalny Paolo Monferino. Nasza obecnoÊç na rynkach Êwiatowych jest godna pozazdroszczenia: Ameryka Pó∏nocna stanowi 42% naszej sprzeda˝y,
Europa – 37%. Du˝a cz´Êç naszej dzia∏alnoÊci przypada na kraje Ameryki ¸aciƒskiej oraz pozosta∏e cz´Êci Êwiata. We wszystkich tych obszarach,
a tak˝e we wszystkich liniach wyrobu, zajmujemy pierwszà lub drugà pozycj´. Co czwarty traktor sprzedawany na Êwiecie zosta∏ wyprodukowany
przez New Holland lub Case IH, dwie marki handlowe CNH, a co trzeci
kombajn powsta∏ w jednym z naszych zak∏adów”.
W 1998 roku, przed fuzjà, z której zrodzi∏o si´ CNH, Case Corporation
i New Holland mia∏y obroty w wysokoÊci 12 mld dolarów. W 2002, czyli
w pierwszym roku dzia∏alnoÊci, spad∏y one do 10 mld, co w du˝ej
mierze spowodowane by∏o za∏amaniem popytu na maszyny rolnicze
w 1999 roku na rynku pó∏nocnoamerykaƒskim. Do tego dosz∏y operacje

sprzeda˝y, jakich CNH musia∏a dokonaç na ˝àdanie w∏adz antymonopolowych oraz ∏agodzenie kontrastów rodzàcych si´ przy okazji powstawania ró˝nych spó∏ek. „Jednak˝e – mówi∏ Paolo Monferino – szybko odzyskaliÊmy dawny poziom
sprzeda˝y zwi´kszajàc zysk operacyjny o prawie 60%. Wynik ten by∏
mo˝liwy dzi´ki synergiom uzyskanym wraz z fuzjà – ok. 700 mln dolarów – oraz dzi´ki nowym wyrobom
opartym na wspólnych platformach.
W pierwszych szeÊciu miesiàcach
2004 roku zwi´kszyliÊmy sprzeda˝
do poziomu 6,2 miliarda dolarów
(5,3 w tym samym okresie poprzedniego roku). Zysk wzrós∏ z 195 do
361 milionów dolarów”.

Monferino – dojdziemy do 37. Odm∏odziliÊmy 80% wyrobów wprowadzajàc nowoczesne modele, a ca∏y
proces zakoƒczymy w pierwszym
pó∏roczu 2005 roku. Nasze cele na
najbli˝sze trzy lata to wzrost mar˝y
poprzez redukcj´ kosztów – 719
milionów dolarów do koƒca 2006
roku – i wzrost sprzeda˝y. Nast´pny
etap to zmniejszenie zainwestowanego kapita∏u”.
WÊród priorytetów wskazanych przez
dyrektora generalnego CNH, znalaz∏o si´ wzmocnienie sieci i obs∏ugi.
Po odm∏odzeniu gamy wyrobów uwaga firmy skoncentruje si´ na innowacji i opracowaniu nast´pnej generacji modeli, na wzbogaceniu wersji
oraz zwi´kszeniu niezawodnoÊci.

OBROTY WED¸UG OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH
Ameryka
¸aciƒska

Reszta
Êwiata

14%

7%

Europa
Zachodnia

Ameryka
Pó∏nocna

42%

37%

Post´p ten zwiàzany jest ze wzrostem produkcji, nowymi wyrobami
i redukcjà kosztów. Do uzyskania
tych wyników przyczyni∏y si´ wszystkie rodzaje dzia∏alnoÊci, w∏àczajàc
w to maszyny budowlane, które po
raz pierwszy przynios∏y zysk. Do koƒca tego roku zostanie zakoƒczony
plan integracji Case i New Holland.
Strategia polega na utrzymaniu
dwóch ró˝nych marek handlowych,
opracowanych na bazie wspólnej
platformy. W koƒcowej fazie znajduje si´ równie˝ racjonalizacja zak∏adów produkcyjnych. „RozpoczynaliÊmy z 60 zak∏adami – przypomnia∏

Tabela
obrazuje
mocnà pozycj´
CNH
na wszystkich
rynkach
Êwiata
„Naszà konkurencyjnoÊç na rynku
– powiedzia∏ Monferino – zwi´kszà
dodatkowo nowe silniki NEF opracowane razem z Iveco i Cummins,
które obecnie jako jedyne mogà
spe∏niç przysz∏e normy emisji zanieczyszczeƒ. W naszych planach nie
b´dziemy polegaç na przewidywaniach dotyczàcych poprawy popytu.
Istniejàce jednak wskaêniki pozwalajà na za∏o˝enie przyrostu wielkoÊci
zarówno w bran˝y rolniczej, jak i budowlanej”. JeÊli obraz ten znajdzie
potwierdzenie w rze czywistoÊci,
pozycja CNH poprawi si´ jeszcze
bardziej.
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Sprzeda˝ Iveco osiàga poziom 8,4 mld euro, a firma jest obecna na wi´kszoÊci rynków Êwiata. Jest to przedsi´biorstwo mi´dzynarodowe zatrudniajàce 31.500 pracowników w 36 zak∏adach, znajdujàcych si´ w 13 krajach.
W pierwszych szeÊciu miesiàcach roku, sektor zwi´kszy∏ przychody o 8,7%
w stosunku do tego samego okresu roku ubieg∏ego: zwy˝ka ta wynika
ze zwi´kszenia wielkoÊci produkcji oraz ze wzrostu cen sprzeda˝y. Wzrós∏
tak˝e wynik operacyjny z 22 do 147 milionów euro. Wynik ten potwierdza
znakomità pozycj´ firmy Iveco.
„Naszym g∏ównym rynkiem – wyjaÊni∏ dyrektor generalny Jose Maria Alapont
– jest Europa, ale rozwijamy si´ tak˝e w Azji, w rejonie Pacyfiku oraz w Ameryce Po∏udniowej. Od 1993 roku jesteÊmy w Chinach z lekkimi samochodami dostawczymi, autobusami i silnikami. Teraz negocjujemy w sprawie spó∏ki joint-venture produkujàcej Êrednie samochody dostawcze i ci´˝arówki.
Umacniamy naszà dzia∏alnoÊç w Indiach. W Ameryce ¸aciƒskiej rozpocz´liÊmy monta˝ samochodów Êrednich i ci´˝kich, natomiast w Rosji trwajà
rokowania nad zawarciem sojuszów i umów handlowych”.
W∏aÊnie poprzez umacnianie dzia∏alnoÊci w tych regionach Sektor zamierza
rozwijaç si´ do 2007 roku z dynamikà na poziomie 6% rocznie. Do osiàgni´cia tego rezultatu przyczyniç si´ majà równie˝ nowe modele pojazdów przemys∏owych, restrukturyzacja Irisbusa oraz rozwój sektora produkujàcego
pojazdy przeciwpo˝arowe i obronne. Do mocnych punktów Iveco nale˝y
szczególnie bogata gama pojazdów przemys∏owych, od lekkich po ci´˝kie,
autobusy, specjalne Êrodki transportu: samochody ci´˝arowe do prac budowlanych, autodrabiny, itd. „Produkujemy silniki o mocy od 64 do 2000
KM – powiedzia∏ dyrektor generalny Iveco – 76% z nich przeznaczona jest dla
bran˝y samochodowej: samochodów ci´˝arowych, autobusów, furgonów,
lekkich samochodów dostawczych i osobowych. Du˝a cz´Êç silników
wykorzystywana jest jednak w maszynach rolniczych oraz budowlanych.
Koncentrujemy si´ na dwóch szybko rozwijajàcych si´ obszarach: wytwarzaniu energii oraz jednostkach nap´dowych dla ˝eglugi morskiej”.

OBROTY WED¸UG JEDNOSTEK BIZNESOWYCH
DANE 2003, BEZ SPÓ¸EK JOINT-VENTURE W CHINACH
Pojazdy specjalne

6%

Dealerzy i us∏ugi finansowe

10%

Irisbus

11%
Pojazdy
Êrednie
i ci´˝kie

Obs∏uga

Operacje
mi´dzynarodowe

4%

27%

Pojazdy lekkie

8%

Powretrain

19%

15%

OBROTY WED¸UG OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH
DANE 2003, BEZ SPÓ¸EK JOINT-VENTURE W CHINACH
Ameryka

4%

Reszta Êwiata

5%

Azja i Pacyfik

4%

Reszta Europy

W∏ochy

30%

20%

Wielka Brytania

7%

Hiszpania

7%

Francja

14%

Do mocnych
punktów firmy
zalicza si´
zw∏aszcza
bogatà gam´:
od ci´˝kich po
lekkie pojazdy
przemys∏owe,
od autobusów
po pojazdy
specjalne
i silniki.

Niemcy

Iveco zaanga˝owana jest tak˝e w rozwój innowacyjnych wyrobów, w których
zwraca si´ uwag´ na popraw´ bezpieczeƒstwa i ochron´ Êrodowiska.
„W pierwszym z wymienionych obszarów firma dzia∏a w ró˝nych kierunkach,
prowadzàc np. eksperymenty z zastosowaniem zaawansowanych technologii, które przynoszà w pojazdach popraw´ widocznoÊci w nocy. JeÊli chodzi
o ochron´ Êrodowiska, mo˝emy si´ poszczyciç wiodàcà pozycjà w nap´dach
metanowych, coraz bardziej poszukiwanych do transportu miejskiego,
a ponadto poczyniliÊmy olbrzymie post´py w eksperymentach na pojazdach
hybrydowych oraz typu „fuel cell”.
Istotne zmiany nastàpi∏y tak˝e w zakresie poprawy jakoÊci oraz zadowolenia klienta. „Wed∏ug badaƒ przeprowadzonych w 2003 roku przez niezale˝ne firmy – powiedzia∏ Alapont – wyrównaliÊmy ró˝nice, jakie dzieli∏y nas

od konkurencji. Pod wzgl´dem jakoÊci
obs∏ugi jesteÊmy natomiast powy˝ej
Êredniej i zbli˝amy si´ do najlepszych.
Z ka˝dej cz´Êci Êwiata mo˝na zadzwoniç do naszego centrum w Turynie,
które czynne jest 24 godziny na dob´
i 365 dni w roku, gdzie z ca∏à pewnoÊcià ka˝dy znajdzie pomoc”.
Przedstawione wyniki Êwiadczà, ˝e
przed Iveco w dalszym ciàgu rysuje si´
pozytywna przysz∏oÊç. „Sàdzimy, ˝e
tendencja wzrostu z pierwszego pó∏rocza 2004 roku, utrzyma si´ w kolejnych latach w tempie 6,6% rocznie.
W 2007 roku obroty przedsi´biorstwa
powinny zatem wynieÊç prawie 11 mld
euro. Odtàd wynik operacyjny, zgodnie
z szacunkami, b´dzie rós∏ o 75% rocznie, natomiast cash flow w 2007 roku
powinien byç czterokrotnie wy˝szy od
uzyskanego w 2003 roku. Nasza strategia wzrostu skupi si´ na umocnieniu
globalnej obecnoÊci”.
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Jedziesz,
gdzie oczy

poniosà

Po roku pe∏nym sukcesów, zdobyciu tytu∏u
Samochodu Roku 2004, szeÊciu
presti˝owych nagród mi´dzynarodowych
i ponad 280 tys. zamówieƒ z ca∏ej Europy,
teraz Fiat Panda prezentuje si´ równie˝ jako
auto terenowe. Nowa wersja 4x4 dope∏nia
gam´ modelu, okrzykni´tego przez
mi´dzynarodowà pras´ z bran˝y
samochodowej „praktycznie idealnym”.
Nowa wersja „ma∏ego” Fiata beztrosko pokonuje ka˝dà tras´, od
bezdro˝y po centra miast, niezale˝nie od tego, czy si´ jedzie po Êniegu,
czy po autostradzie. ¸atwa w obs∏udze i niezawodna Panda, testowana
miedzy innymi w Himalajach, wychodzi bez szwanku z ka˝dej sytuacji dzi´ki nap´dowi 4x4 w∏àczanemu automatycznie, który przenoszony jest przez
sprz´g∏o lepkoÊciowe i dwa mechanizmy ró˝nicowe. To idealna wersja dla
tych, którzy zamierzajà korzystaç z samochodu na drogach asfaltowych
i bezdro˝ach, w mieÊcie i na wsi, na suchej nawierzchni i na Êniegu,
na równinie i w górach. Praktyczny, solidny, niezawodny i prosty w u˝ytkowaniu – to podstawowe zalety nowego samochodu.
Panda 4x4 jest praktyczna, poniewa˝ ma niewielkie rozmiary (357 cm
d∏ugoÊci, 160 cm szerokoÊci i 163 cm wysokoÊci – wersja Climbing),
a dzi´ki Êrednicy skr´tu 9,6 metrów mo˝e z powodzeniem manewrowaç
na bardzo ograniczonej przestrzeni. Swobodnie atakuje strome podjazdy
o nachyleniu 24 stopni i pokonuje bardzo ostre grzbiety (23 stopnie)
nie dotykajàc pod∏o˝a.
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Mauro Pierallini, odpowiedzialny za rozwój tego modelu mówi: „Panda 4x4
jest solidna, poniewa˝ opierajàc si´ na
niezawodnej platformie pierwotnej,
wzmocniliÊmy przede wszystkim sztywnoÊç struktury i zwi´kszyliÊmy wytrzyma∏oÊç na wstrzàsy. DokonaliÊmy jeszcze kilku zmian. Do najwa˝niejszych
nale˝à: przednie zawieszenie McPherson z amortyzatorami i spr´˝ynami
o powi´kszonych rozmiarach, wprowadzenie nowego zawieszenia tylnego
z poprzecznymi wahaczami i niezale˝nymi ko∏ami oraz zamontowanie opon
opracowanych do jazdy terenowej.
Zawieszenie przednie jest praktycznie
takie same. Zmianie uleg∏o zawieszenie tylne: niezale˝ne z wahaczem
wzd∏u˝nym i stabilizatorem umocowanym do specjalnej belki poprzecznej”.
Panda 4x4 jest równie˝ wytrzyma∏a
dzi´ki sprawdzonej jednostce nap´dowej 1.2 Fire, która osiàga moc 60 KM,

Mauro Pierallini

za kilka miesi´cy do∏àczy do niej silnik
Mutijet 1.3 o mocy 70 KM. Obydwa
silniki pozwalajà nowej wersji Pandy
wspinaç si´ na wzniesienia o nachyleniu powy˝ej 50%.
Panda 4x4 jest ∏atwa w eksploatacji,
poniewa˝ ma zintegrowany nap´d,
z∏o˝ony z dwóch dyferencja∏ów oraz
sprz´g∏a lepkoÊciowego (zob. rysunek), który w∏àcza si´ automatycznie,

Schemat zintegrowanego nap´du
w Pandzie 4x4

Jak dzia∏a
sprz´g∏o
wiskotyczne
(lepkoÊciowe)
Podstawowà zaletà tego sprz´g∏a
w Pandzie 4x4 jest automatyczne
w∏àczanie zintegrowanego nap´du
bez koniecznoÊci interwencji
kierowcy. Dzia∏anie tego urzàdzenia
jest pozornie proste. Zespó∏
porowatych tarcz umieszczony
jest w p∏ynie wiskotycznym
o specjalnych w∏aÊciwoÊciach:
jego lepkoÊç zwi´ksza si´ wraz
ze wzrostem temperatury. Gdy dwie
osie zaczynajà si´ Êlizgaç,
powodujà mieszanie p∏ynu, a przy
tym podnoszà jego temperatur´.
Nast´pstwem tego zjawiska jest
wzrost lepkoÊci p∏ynu, co sprawia,
˝e tarcze tracà swobod´ ruchu,
przenoszàc w ten sposób moment
nap´dowy na tylnà oÊ.
Jest to b∏yskotliwe rozwiàzanie
in˝ynieryjne, poniewa˝ p∏yn spe∏nia
zarówno rol´ czujnika
rejestrujàcego, poprzez
temperatur´, poÊlizg mi´dzy
osiami, jak i czynnika sprawczego,
poniewa˝ poprzez zwi´kszenie
lepkoÊci, dà˝y do zablokowania
poÊlizgu.
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a zatem bez najmniejszej interwencji
kierowcy, kiedy przednie ko∏a tracà
przyczepnoÊç. „W normalnych warunkach oraz na drogach asfaltowych
– kontynuuje Pierallini – 98% si∏y nap´dowej skierowane jest na przednià
oÊ. JeÊli pod∏o˝e jest Êliskie, sprz´g∏o
przenosi stopniowo moment na sprz´˝enie zwrotne, eliminujàc poÊlizg”.
Nowa wersja oferowana jest z dwoma
typami wyposa˝enia: Panda 4x4 (bardziej praktyczna) oraz Panda 4x4
Climbing (bardziej elegancka), do tego
dochodzà dwie wersje wn´trza i jedenaÊcie kolorów nadwozia. Charakter
auta terenowego podkreÊlajà, obok
wi´kszego przeÊwitu nad ziemià, listwy
boczne i relingi na dachu. Zderzaki wyposa˝ono w tarcze ochronne, obszerne listwy przeciwuderzeniowe oraz
szerokà os∏on´ silnika. Wn´trze wyró˝nia si´ innowacyjnymi tkaninami
w dwóch zestawach kolorów: szaro-czerwonym i szaro-˝ó∏tym.
„W zakresie bezpieczeƒstwa – dodaje
Pierallini – Panda 4x4 nie boi si´ konfrontacji. Wystarczy wspomnieç
o uk∏adzie hamulcowym: w wersjach
wyposa˝onych w silnik 1,2 Fire
wszystkie ko∏a posiadajà tarcze
o Êrednicy 240 mm (przednie sà samowentylowane). W modelu seryjnie
montowany jest ABS z EBD posiadajàcy funkcj´ przeciwpoÊlizgowà przy
redukcji pr´dkoÊci (MSR)”.
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Milion kilometrów
na trzech kontynentach
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Bezpieczny, swobodny, solidny. Fiat
Panda 4x4 naprawd´ Êwietnie si´
prowadzi. Samochód wypróbowaliÊmy na trudnej trasie prowadzàcej
przez ∏owiecki rezerwat niedaleko toskaƒskiej posiad∏oÊci Gherardesca,
w okolicy Castagneto Carducci. Dziesi´ç kilometrów wertepów z licznymi
grzbietami, strumykami do przebycia
i b∏otnistymi podjazdami wÊród drzew
– takà drogà poruszajà si´ zazwyczaj
wy∏àcznie traktory rolnicze. Panda
4x4 zda∏a egzamin z zadziwiajàcà ∏atwoÊcià. Choç na pierwszy rzut oka
sprawia wra˝enie typowo miejskiego
pojazdu, który tylko od czasu do czasu wyrusza na wycieczk´ po wiejskich
drogach, w rzeczywistoÊci jest pe∏noprawnym samochodem „off-road”.
Panda 4x4 sprytnie i bezpiecznie radzi
sobie z najbardziej stromymi podjazdami na nierównym terenie: wystarczy przycisnàç peda∏ gazu, by znaleêç
si´ na szczycie. To zas∏uga zintegrowanego nap´du, który uruchamia si´
natychmiast, gdy tylko czujniki wykryjà najmniejszy poÊlizg na przedniej
osi. Kierowca odczuwa przejÊcie na
nap´d na dwie osie, ale tak naprawd´ zauwa˝a to po ∏atwoÊci, z jakà mo˝e kontrolowaç samochód. Nasza
Panda 4x4 pokonuje w ten sposób
b∏otnistà nawierzchni´ o nachyleniu
40%. Ale wiemy, ˝e mo˝e si´ zmierzyç z jeszcze wi´kszymi nachyleniami, nawet powy˝ej 50%. Przekraczanie strumyków w wodzie si´gajàcej do
wysokoÊci piast przebiega bezpiecznie mimo Êliskich przybrze˝nych kamieni. Najbardziej zaskakujàcà rzeczà
jest fakt, i˝ pokonanie wszystkich
przeszkód jest ∏atwe i nie wymaga od
kierowcy szczególnych umiej´tnoÊci.

Pomocà s∏u˝à mu wspomaganie kierownicy, hamulce i zawieszenie, podobnie jak silnik, który zawsze jest
w gotowoÊci, by zaoferowaç po˝àdany
moment obrotowy. Miejsce kierowcy,
podniesione o pi´ç centymetrów
w stosunku do wersji z nap´dem na
jednà oÊ, pozwala na kontrolowanie
trasy i wygodne manewrowanie.
Âwietne osiàgi sà efektem bardzo
dobrego projektu oraz miliona kilometrów przejechanych przez modele
prototypowe. Próby w zimowych warunkach przeprowadzono w Laponii
– sto kilometrów od ko∏a polarnego
w temperaturach poni˝ej -40oC.
Elementy mechaniczne, szczególnie
zawieszenie i nap´d zintegrowany,
zosta∏y ponadto sprawdzone w parku
Kruger (Po∏udniowa Afryka) w temperaturze +35 i +45oC. Nast´pnie
w Europie, w Sierra Nevada (Hiszpania), gdzie wiele westernów wyre˝yserowa∏ Sergio Leone, na kamienistym
terenie oraz przy cz´stych zjazdach
i podjazdach, na ci´˝kà prób´ wystawiono przede wszystkim hamulce.
Ale wszystkie swoje zalety Pandy 4x4
zademonstrowa∏y w Nepalu. Przeprowadzony test, b´dàcy prawdziwà próbà si∏, polega∏ na przewiezieniu do
bazy na wysokoÊci 5200 metrów,
sprz´tu jakiego potrzebowa∏ Sycylijczyk Angelo D’Arrigo, by przelecieç
nad Everestem na lotni. Przedsi´wzi´cie zakoƒczy∏o si´ sukcesem
24 maja tego roku. O jego nadzwyczajnoÊci niech Êwiadczy fakt,
˝e samochody zosta∏y specjalnie
przygotowane poprzez ró˝ne ustawienia sterujàcej silnikiem centralki,
umo˝liwiajàce dostosowanie jej do
miejscowej benzyny.

Wk∏ad firm
Grupy Fiat
W realizacji Pandy 4x4
uczestniczy∏y i uczestniczà
ró˝ne firmy nale˝àce do Grupy.
Ju˝ w fazie projektu OÊrodek
Badawczy Fiata przyczyni∏ si´
do indywidualizacji metod pracy
i eksperymentów. Pracowa∏
tak˝e nad okreÊleniem
wskaêników jakoÊci,
optymalizacji struktury
nadwozia, opracowaniu
bezpieczeƒstwa wn´trza oraz
mo˝liwoÊci manewrowania
pojazdem.
Teksid wytwarza w Crescentino
korpus oraz wa∏ silnika Fire 1.2
a tak˝e korpus silnika Multijet.
Magneti Marelli produkuje
Êwiat∏a, reflektory, system
sterowania silnikiem,
oprzyrzàdowanie samochodu
oraz zawieszenia.

Jeden model, wiele nagród
2003 „Samochód Roku 2004”
2003 „Najpi´kniejszy samochód Êwiata”
(Automobilia – drugie miejsce w kategorii City Car
– listopad)
2003 „Autoeuropa 2004” (Zwiàzek Dziennikarzy
Motoryzacyjnych W∏och. – listopad)
2003 „IndywidualnoÊç rynku – Mercury 2003”
(dwutygodnik Rynki Zagraniczne (Polska, grudzieƒ)
2003 „Auto Moto Lider 2003” (dwutygodnik Auto Moto – Polska,
w kategorii City Car, styczeƒ 2004)
2003 „Autobest 2004” (nagroda dziennikarzy z krajów
Europy Centralnej i Po∏udniowej – grudzieƒ)
2003 „Best City Car” (Car Buyers Guide – Wielka Brytrania
– grudzieƒ)
2003 „Auto Roku” (Rumunia, grudzieƒ)
2003 „Auto Roku” (Jugos∏awia, Serbia, Czarnogóra)
2004 „Best City Car” (What car? – Wielka Brytania, styczeƒ)
2004 Moje ulubione auto (kat. City car, pismo Quattroruote,
styczeƒ)
2004 „NowoÊç Roku” (Nagroda specjalna od redakcji pisma
Quattroruote, styczeƒ)
2004 „Auto Sukces Roku” (nagroda czytelników miesi´cznika
Auto Sukces, Polska, luty)
2004 „Budget car” – (Top Gear Magazine, Wielka Brytania)
2004 „Z∏oty Kompas” nagroda Stowarzyszenia Wzornictwa
Przemys∏owego (W∏ochy)
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w∏oski

czar i wdzi´k
Elegancka, przyjazna, wyró˝niajàca si´
niepowtarzalnym w∏oskim stylem:
oto nowa Lancia Musa. Ten samochód trudno
zaszufladkowaç wed∏ug tradycyjnych
kanonów, poniewa˝ ∏àczy ró˝ne cechy,
na ogó∏ nawzajem si´ wykluczajàce,
takie jak wysublimowanie i funkcjonalnoÊç,
luksus i dyskrecja.
Jest wyrazem dobrego smaku, który przejawia si´ dopracowanymi szczegó∏ami i luksusowà stylistykà. Nowy model Lancii, opracowany z myÊlà o tych, którym
przyjemnoÊç sprawia przebywanie w grupie, podbija rynek komfortowym wn´trzem.
Elegancki styl podkreÊla nowa gama kolorów, oparta na ciep∏ych i mi´kkich
tonacjach. „Musa to samochód stworzony bez zamiaru przyporzàdkowania go do
okreÊlonej kategorii – wyjaÊnia Luca De Meo, wiceprezes Business Unit Lancia. – To
ma∏e auto jednobry∏owe, presti˝owe, eleganckie, ale jednoczeÊnie dyskretne. Mocnà stronà tego przytulnego samochodu jest wyposa˝enie oraz przyjemne wn´trze”.
Lancia Musa o d∏ugoÊci nieco poni˝ej czterech metrów to auto kompaktowe,
które zapewnia jednoczeÊnie praktycznoÊç: idealna do manewrowania w mieÊcie
i podczas parkowania, ale oferujàca tak˝e obszerne i wygodne wn´trze.
Model powsta∏ zaledwie w 18 miesi´cy. Ten niezwykle krótki okres, jaki dzieli
pomys∏ od wejÊcia na rynek, pozwoli∏ na opracowanie pojazdu, który jest wyrazem
aktualnych tendencji: poszukiwania autentycznych wartoÊci takich jak pi´kno,
radoÊç, dobry gust. Celem jest ch´ç wyró˝niania si´ nie poprzez ostentacj´ czy te˝
prowokacj´, ale poprzez odrzucenie wszystkiego, co banalne.
Projekt Musy odzwierciedla wszystkie elementy, które charakteryzujà ostatnie
modele Lancii: poczàwszy od imponujàcej os∏ony ch∏odnicy w kszta∏cie tarczy,
po tylnà klap´ drzwi, otoczonà pionowymi Êwiat∏ami. Elementy stylu nawiàzujà do
najs∏ynniejszych modeli w historii – od Aprillii po Aureli´ – nie budzàc przy tym staroÊwieckich skojarzeƒ. Szczególnie rzuca si´ w oczy dobór kolorów. Ju˝ w modelu
Ypsilon Lancia zaproponowa∏a z powodzeniem oryginalne i eleganckie barwy – koÊç

Tutaj pasa˝er
jest goÊciem
„Bardziej salon goÊcinny,
ni˝ przedzia∏ pasa˝erski”.
Tak brzmi slogan reklamowy
Lancii Musa. W ten sposób
podkreÊla si´ wygod´,
luksus i dobry gust, jakie
odnajdujemy w jej wn´trzu.
Najnowszy model z rodziny

rozprzestrzeni∏o si´
w ostatnich latach,
szczególnie wÊród
m∏odych ludzi, którzy
uwielbiajà dzieliç czas
z innymi osobami, spoza
rodziny, przyjmowaç
przyjació∏ i sp´dzaç razem
przyjemne chwile.
Zmieniajà si´ równie˝
wartoÊci. NieformalnoÊç
zamiast formalizmu,

elastycznoÊç zamiast
sztywnych kanonów,
innowacja w miejsce
tradycji, poszukiwanie
ma∏ych przyjemnoÊci
zamiast statusu
spo∏ecznego. Inny jest
tak˝e stosunek do
samochodu: nad osiàgi
przedk∏ada si´ komfort
jazdy i doznania
wzrokowe.

Lancia postanowi∏a
zinterpretowaç równie˝ t´
koncepcj´ proponujàc
w ostatnich modelach,
a szczególnie w Musie,
nadwozie i wn´trze
o mi´kkich, ciep∏ych
i oryginalnych odcieniach.
Bardziej skoncentrowane
na Êwietnym
samopoczuciu, ni˝ na
ch´ci wyró˝nienia si´.
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Lancia, to auto stworzone
po to, by przyjmowa∏o
pasa˝erów, niczym goÊci.
Nawiàzuje formà do
typowej w∏oskiej
atmosfery mieszanki
elegancji i nieformalnego
stylu luksusu
i naturalnoÊci.
Poszukiwanie mi∏ej
atmosfery w kontaktach
z innymi to zjawisko, które
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TRZY SILNIKI, JEDEN TYP WYPOSA˚ENIA
Lancia Musa jest dost´pna w wersji Oro z trzema silnikami
i dwoma skrzyniami biegów. Oto w∏aÊciwoÊci techniczne:

Fire 1.4 16v
Fire 1.4 16v DFN
1.3 16v Multijet
1.3 16v Multijet DFN
1.9 Multijet

PojemnoÊç
1368 cm
1368 cm
1248 cm
1248 cm
1910 cm
3

3

3

3

3

Moc
Pr´dk. max
95 KM
175 Km/h
95 KM
175 Km/h
70 KM
159 Km/h
70 KM
159 Km/h
100 KM 179 Km/h

Zu˝ycie*
6,6
6,4
5,1
5,0
5,5

(*) jazda w cyklu mieszanym l/100 km

s∏oniowà czy wyrafinowanà opalizujàcà
czerwieƒ. Musa oferuje jeszcze nowsze
kolory. De Meo mówi: „PozbyliÊmy si´
zimnych barw, jak szaroÊci, aby zrobiç
miejsce tonacjom ciep∏ym i delikatnym. Na przyk∏ad, koÊç s∏oniowa, kolor
magnezowy, czy ciemny bràz przypominajàcy szlachetne drewno z rodziny
wengè, kojarzà si´ z wygodnymi fotelami. Unikalne kolory – per∏owy Vassari
i czekoladowy Peyrano opracowa∏o
Centrum Stylistyczne Lancii”.

Podró˝ Lancià ma zapewniç przyjemnoÊç i dobre samopoczucie. Z tego
powodu komfort, bezpieczeƒstwo i zadowolenie podczas jazdy znalaz∏y si´
w centrum zainteresowania projektantów. „Wn´trze – kontynuuje De Meo
– wyró˝nia si´ wyrafinowaniem i wygodà, dba∏oÊcià o detale, bogactwem kolorystyki i jakoÊcià luksusowych materia∏ów (skóra po∏àczonà z mikrofibrà
w opcji)”. Osobie siedzàcej za ko∏em
kierownicy, samochód oferuje poczucie

bezpieczeƒstwa i panowania nad drogà, a doskona∏a dynamika samochodu, dodatkowo uprzyjemnia jazd´.
DoÊç wysoka pozycja siedzenia, w po∏àczeniu z du˝à powierzchnià szyb,
zapewnia kierowcy idealnà widocznoÊç
drogi oraz innych pojazdów. Dok∏adnie
dopracowano ergonomi´ elementów
uk∏adu sterowania, poczàwszy od dêwigni zmiany biegów, umieszczonej na
Êrodku deski rozdzielczej. Rozwiàzanie
to pozostawia wolnà przestrzeƒ mi´dzy

siedzeniami i pozwala na b∏yskawiczne
prze∏àczanie biegów.
Oprócz du˝ych powierzchni szyb, Lancia Musa posiada panoramiczny otwierany dach GranLuce, z∏o˝ony z dwóch
przeszklonych paneli ze sk∏adanymi
os∏onami przeciws∏onecznymi. W klimatyzacji zastosowano automatycznà
instalacj´ dwustrefowà Bi-zone (opcja), która utrzymuje odmiennà temperatur´ (a˝ do siedmiu stopni ró˝nicy)
dla kierowcy i dla pasa˝erów. System
sterowania wykorzystuje seri´ czujników, które prowadzà pomiar komfortu
termicznego. Mo˝liwe jest ustawienie
stopniowego zmieniania temperatury
o pó∏ stopnia. Klimatyzacja zawiera
urzàdzenie zwane Air Quality System,
które kontroluje jakoÊç powietrza:
w przypadku jazdy w miejscach o du-

ne zrównowa˝enie wszystkich cz´stotliwoÊci. W kabinie znajduje si´ szeÊç
g∏oÊników.
W gamie silników Lancia Musa proponuje trzy ró˝ne rozwiàzania: jednà jednostk´ benzynowà i dwa silniki Diesla.
Pierwszy z nich to Fire 1,4 16v, najm∏odsze dziecko z rodziny silników, których sprzedano ju˝ w liczbie 12 mln egzemplarzy. Wyposa˝ony w dwuwa∏owy
rozrzàd z czterema zaworami na cylinder, osiàga godnà podziwu moc 95
KM. Maksymalna pr´dkoÊç wynosi
175 km/h, na rozp´dzenie si´ od startu do 100 km/h potrzebuje 11,5 sekundy. Oprócz imponujàcych osiàgów
i b∏yskawicznego nabierania obrotów,
silnik ten dysponuje równie˝ optymalnym momentem obrotowym przy niskich obrotach. W∏aÊciwoÊç ta sprzyja

dy od 0 do 100 km/h) a koszty jego
u˝ytkowania sà minimalne. Jednostka
1,9 lokuje si´ na szczycie ca∏ej gamy,
oferujàc wysokie osiàgi (179 km/h
i 11,5 sek. od 0 do 100 km/h) oraz
nadzwyczajnà elastycznoÊç prze∏o˝eƒ”.
Lancia Musa jest dost´pna w wersji ze
skrzynià D.F.N. W trybie manualno-sekwencyjnym mo˝na jà stosowaç do
szybkich zmian biegów. W trybie automatycznym pozwala natomiast na relaksujàcà podró˝. Do charakterystycznych cech tej skrzyni, oferowanej z silnikami 1,4 16v i 1,3 Multijet, nale˝y
równie˝ obni˝enie zu˝ycia paliwa oraz
krótki czas przyspieszania.
Pojawienie si´ Musy, w Êlad za Phedrà,
Thesis i Ypsilon, sprawia, ˝e gama Lancii jest pe∏niejsza i bardziej konkurencyjna. Na jakich aspektach Fiat Auto

elastycznoÊci prze∏o˝eƒ oraz niskiemu
zu˝yciu, które plasujà si´ na najlepszej
pozycji w tym segmencie.
Dwa silniki Diesla to ma∏y Multijet 16v
1,3 o mocy 70 KM oraz wi´kszy Multijet 1.9 o mocy 100 KM. Obydwie jednostki nap´dowe, oparte na najnowszej technologii silników, wyró˝niajà si´
doskona∏ymi osiàgami, niskim zu˝yciem oraz cichà pracà. „Multijet 1,3
– mówi De Meo – jest doskona∏y (do
159 km/h, rozp´dza si´ w 15,4 sekun-

zamierza si´ koncentrowaç, by wzmocniç pozycj´ tej turyƒskiej Marki na rynku producentów aut luksusowych?
„Lancia – wyjaÊnia De Meo – chcia∏aby stanowiç w∏oskà alternatyw´. Obok
technologii stawia na rozpoznawalny
na ca∏ym Êwiecie specyficzny styl,
którego wszyscy nam zazdroszczà. To
daje przewag´ wobec konkurencji
i wyró˝nia W∏ochów spoÊród innych.
Musimy to doceniç, równie˝ poza
Êwiatem mody”.

˝ym nat´˝eniu zanieczyszczeƒ, na przyk∏ad w tunelu z ma∏o skutecznà wentylacjà, automatycznie w∏àczana jest recyrkulacja powietrza.
Dba∏oÊç o jakoÊç przebywania we wn´trzu pojazdu wyra˝a si´ tak˝e poprzez
dost´pny jako opcja sprz´t hi-fi firmy
Bose, zajmujàcej wiodàcà pozycj´ na
rynku. System audio sk∏ada si´ ze
wzmacniacza mocy z szeÊcioma niezale˝nymi kana∏ami oraz automatycznym
stabilizatorem, co gwarantuje optymal-
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Przytulne wn´trza
Lancii Musa.
Kabina oraz siedzenia
umo˝liwiajà idealne
wykorzystanie przestrzeni
do najró˝niejszych potrzeb.
Nowy samochód
dost´pny b´dzie w Polsce
w jednej wersji
wyposa˝enia – Oro.
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Pot´ga

mitu

Na pi´ç dni przed Grand Prix Belgii, które
przypiecz´towa∏o siódmy z kolei triumf
Michaela Schumachera w Mistrzostwach
Âwiata Formu∏y 1, Ferrari pokaza∏o pierwsze
zdj´cia swojego najnowszego modelu.
Przed szerszà widownià F340 zadebiutowa∏
na Salonie Samochodowym w Pary˝u.
F 340, najnowszy model Ferrari, to sportowe, dwumiejscowe auto, nap´dzane 8-zaworowym silnikiem o pojemnoÊci 4,3 litra i mocy, bagatela, 430 KM,
które po swoim poprzedniku, 360 Modena, dziedziczy aluminiowe nadwozie. Jak
w ka˝dym kolejnym modelu z doskonale wszystkim znanym symbolem czarnego
konia na masce, tak i tu daje si´ zauwa˝yç Êcis∏y zwiàzki z samochodami wyÊcigowymi – od sterowanego elektronicznie dyferencja∏u po w´glanowo-ceramiczne
tarcze hamulcowe. Skrzynia biegów, równie˝ pochodzàca z bolidów Formu∏y 1,
pozwala na zmian´ prze∏o˝enia w zaledwie 0,150 sekundy. Ze swoimi parametrami technicznymi najnowsze F 340 plasuje si´ w czo∏ówce najwa˝niejszych
osiàgni´ç Êwiatowej motoryzacji. Pr´dkoÊç maksymalna przekracza 315
km/godz., przyÊpieszenie od 0 do 100 km nast´puje w 4 sekundy, a stosunek
ci´˝aru do mocy wynosi zaledwie 2,8 kg/KM.
To nowiuteƒkie cacko z fabryki w Maranello potwierdza ogromnà przewag´ technologicznà Ferrari nad innymi producentami, przewag´, która pozwoli∏a Michaelowi Schumacherowi i jego koledze z zespo∏u, Rubensowi Barichello, na zdominowanie tegorocznej Formu∏y 1. Jak stwierdzi∏ Luca Cordero di Montezemolo, „triumf
Ferrari to triumf wszystkiego, co jest made in Italy, ale tak˝e sukces firmy, która
posiada odpowiednie zasoby, ludzi i zdolnoÊci do tego, by byç najlepszym”.
Prezes Ferrari i Grupy Fiat s∏owa uznania wyrazi∏ tak˝e pod adresem Michaela
Schumachera: „To mistrz, który wygra∏ wi´cej ni˝ ktokolwiek inny, i który przez ca∏y czas – zarówno w chwilach radosnych, jak i smutnych – potrafi∏ tworzyç jednoÊç
ze swoim zespo∏em”. Jakby na potwierdzenie tych s∏ów pierwsza myÊl siedmiokrotnego mistrza Êwiata biegnie w kierunku teamu Ferrari. „To, co uda∏o nam si´
osiàgnàç – mówi niemiecki kierowca – jest ukoronowaniem d∏ugiej, ˝mudnej

pracy. W ciàgu pierwszych, najtrudniejszych lat, ˝aden z nas nawet nie marzy∏
o tym, ˝e zajdziemy tak daleko. PracowaliÊmy bardzo ci´˝ko i dlatego wszyscy w Ferrari mogà byç dumni z tego,
co osiàgn´liÊmy”. Póêniej doda∏: „To,
co dzieje si´ na torze wyÊcigowym,
ma swà podstaw´ w Maranello. Przecie˝ nieprzypadkowo przez ponad 50
wyÊcigów Ferrari nie mia∏o ˝adnych
problemów technicznych. Wchodz´
w sk∏ad zespo∏u, który jest jednà wielkà rodzinà. Te zwyci´stwa nale˝à si´
nam wszystkim”.
W Êwiecie sportu trudno o drugiego tak
fenomenalnego zawodnika jak Schumacher. Mo˝na go porównywaç chyba
jedynie z amerykaƒskim kolarzem Lancem Armstrongiem, który szeÊç razy
z rz´du triumfowa∏ w Tour de France.
W statystykach Formu∏y 1 niemiecki
kierowca dzier˝y wszelkie mo˝liwe rekordy: 83 zwyci´stwa, z czego 13 tylko
w jednym sezonie, 63 najszybsze okrà˝enia w zawodach, siedem tytu∏ów

mistrzowskich (pi´ç z rz´du z Ferrari).
Przy tak imponujàcych osiàgni´ciach
sukcesy odnotowywane przez poprzednich mistrzów blednà w mgnieniu oka.
Najlepszy z nich Fangio zapisa∏ na swoim koncie „tylko” pi´ç tytu∏ów, Proust
cztery, a Senna, Piquet, Lauda i Stewart trzy. Jeszcze dziwniejsze jest to, ˝e
Schumacher w najmniejszym nawet
stopniu nie straci∏ apetytu na kolejne
zwyci´stwa. „Michael – mówi Jean
Todt, dyrektor generalny Ferrari – nie
musi nic nikomu udowadniaç, swojego
bolida prowadzi wy∏àcznie dla czystej
przyjemnoÊci, wykonujàc swojà prac´
z prawdziwà pasjà”. Mened˝er Ferrari
podkreÊli∏ równie˝ ogromnà wag´ osiàgni´ç ca∏ego dzia∏u wyÊcigowego: „Fakt
zapewnienia sobie tytu∏u najlepszego
konstruktora na pi´ç kolejek przed
zakoƒczeniem sezonu, a w kolejnych
zawodach równie˝ tytu∏u mistrzowskiego – z czego 254 punktami na 306
mo˝liwych – to najwspanialsza nagroda, o jakiej mogliÊmy marzyç”.
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Michael Schumacher w akcji
i (powy˝ej), wÊród kolegów z zespo∏u
podczas Êwi´towania siódmego
tytu∏u mistrzowskiego.
Obok: nowe sportowe Ferrari F340.
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Panda

4x4
w Tychach
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JednoczeÊnie wersja 4x4 i z nap´dem
standardowym – nowy Fiat Panda 4x4
sprowokowa∏ w Zak∏adzie Karoserii
w Tychach szereg zmian na liniach
produkcyjnych.
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Przygotowania do produkcji Fiata Panda w wersji 4x4 rozpocz´∏y si´ ju˝
w paêdzierniku 2003 roku, kiedy to ruszy∏a weryfikacja procesu. Zakoƒczono
jà na poczàtku marca tego roku i w tym czasie w fabryce wykonanych zosta∏o 78 prototypów. Ju˝ dwa miesiàce póêniej rozpocz´∏a si´ preseria, która
przynios∏a kolejne 73 prototypy, a˝ wreszcie 23 czerwca samochód zosta∏
„zwolniony do produkcji”.
Sama weryfikacja procesu by∏a natomiast prawdziwym poligonem szkoleniowym dla za∏ogi – zarówno dla tych, którzy montujà samochód na linii,
jak równie˝ dla technologów i konstruktorów, których zadaniem jest dobór
odpowiednich Êrodków i narz´dzi potrzebnych w procesie produkcyjnym. To
wymaga∏o tak˝e dodatkowych szkoleƒ pracowników – szkoleƒ ukierunkowanych konkretnie na ten model. Kilka dni póêniej ruszy∏a seryjna produkcja. Tu˝
po okresie wakacyjnym, w po∏owie wrzeÊnia, samochody prezentowane by∏y
w Toskanii, we W∏oszech, dziennikarzom z ca∏ej Europy. Sprzeda˝ rozpocz´∏a
si´ na poczàtku paêdziernika na rynku w∏oskim a nast´pnie zaplanowano
pojawienie si´ auta w kolejnych etapach w innych krajach.

Rozpocz´cie produkcji nowego modelu Fiat Panda 4x4 wymaga∏o od fabryki w Tychach wprowadzenia zmian na
liniach produkcyjnych. Wynika∏y one
przede wszystkim z konstrukcji samego samochodu, który ró˝ni si´ w kilku
istotnych szczegó∏ach od standardowej Pandy. Owe szczegó∏y wymaga∏y
na przyk∏ad zmian na obszarze Spawalni – podwozie Fiata Pandy 4x4 musi byç przygotowywane nieco inaczej,
bowiem tylny nap´d jest ca∏kowicie
odmienny od standardowego i wymusza inne parametry mocowania.
„Jednak˝e najwa˝niejsze zmiany zosta∏y dokonane na Monta˝u – wyjaÊnia

tych podzespo∏ów, musieliÊmy zmieniç i odpowiednio przystosowaç ca∏e
oprzyrzàdowanie, wszystkie elementy
transportowe – tak, ˝eby sta∏y si´ uniwersalne i jednoczeÊnie w tym samym miejscu mo˝na by∏o montowaç
zarówno standardowà Pand´, jak i t´
w wersji 4x4. Nowy Fiat Panda 4x4
wymaga od pracowników wi´cej pracy, ni˝ modele podstawowe – wed∏ug
obliczeƒ, bardziej skomplikowane
podwozie i pozosta∏e elementy sprawiajà, i˝ jego wyprodukowanie jest
bardziej pracoch∏onne”.
„Ju˝ podczas produkcji prototypów
udoskonaliliÊmy samà ram´ zawie-

szenia tylnego, zmieniliÊmy roz∏o˝enie punktów zgrzewczych i spoin
– mówi Marian Dzidek koordynator
d/s nowych uruchomieƒ. – Poprawi∏o to w znacznym stopniu wytrzyma∏oÊç zawieszenia i spowodowa∏o
inne roz∏o˝enie napr´˝eƒ. ModyfikowaliÊmy te˝ wa∏ nap´dowy i skrzyni´ biegów.
To równie˝ w Tychach i okolicy odbywa∏y si´ pierwsze testy drogowe nowego auta – samochody te przejecha∏y tysiàce kilometrów. I s∏usznie,
bo próby te pozwoli∏y tak˝e w samym zak∏adzie na drobne modyfikacje w ergonomii monta˝u.
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Janusz Mikotowicz, kierownik projektu – do produkcji Pandy 4x4 dostosowaliÊmy lini´ A. To w∏aÊnie tam nast´puje monta˝ zespo∏u nap´dowego
z tylnym zawieszeniem. Zawieszenie
to, które do zak∏adu dostarczane jest
z firmy Magneti Marelli, umieszczane
jest na specjalnym oprzyrzàdowaniu
wyposa˝onym w odpowiednie uk∏ady
bazujàce i podnoszenia. Pracuje ono
w systemie automatycznym, sprz´˝onym z linià monta˝owà, wje˝d˝ajàc
we w∏aÊciwym momencie pod karoseri´. Póêniej zawieszenie ju˝ razem
z silnikiem przymocowywane jest do
nadwozia. Ze wzgl´du na specyfik´
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SzesnaÊcie nowych ràk do pracy
Na terenie jednostki produkcyjnej
Lakiernia w Zak∏adzie Karoserii
w Tychach pracujà nowe roboty.
Jest ich szesnaÊcie, a swojà prac´
rozpocz´∏y w okresie sierpniowej
przerwy remontowej. Jakie sà ich
podstawowe zadania? Nale˝y do nich
natrysk warstwy nawierzchniowej
w nadwoziu. Pracujà w dwóch
kabinach, po osiem sztuk w ka˝dej
– z czego pi´ç s∏u˝y do natrysku tak
zwanych baz pastelowych
i metalizowanych, czyli w∏aÊciwej
barwy nadwozia, a trzy do natrysku
„transparentu”, czyli
przezroczystego
lakieru nadajàcego
odpowiedni efekt

po∏ysku. Jak mówià eksperci
z Lakierni, zastosowanie nowych
robotów przynosi oszcz´dnoÊç
w dziedzinie wyrobów lakierowych
o wartoÊci oko∏o 10 euro na
pomalowane nadwozie. Nowe roboty
zosta∏y zainstalowane i wdro˝one do
produkcji w b∏yskawicznym tempie.
Ju˝ pierwszego dnia po rozpocz´ciu
przez nie pracy, pomalowa∏y 1200
nadwozi.
fot. I. Kaêmierczak
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Kierowcy, którzy testowali samochód byli zaskoczeni – jeêdzili bowiem Fiatem Pandà 4x4 w terenie,
do opuszczenia którego, jak sàdzili,
b´dzie potrzebny traktor z linkà holowniczà. Tymczasem nowa wersja
Pandy spisa∏a si´ znakomicie – próby wykaza∏y, ˝e samochód ten mo˝e przejechaç odcinki piaszczyste,
w których „zwyk∏e” auto ugrz´ênie
po kilku chwilach. Podobnie by∏o na
terenie bagnistym oraz w kamienio∏omie w miejscowoÊci Kozy. Prócz
naturalnych przeszkód, kontrolerzy
wykorzystywali tak˝e sztuczne – na
specjalnie przygotowanym torze
OBR Bosmal w Bielsku-Bia∏ej”.
Obecnie Zak∏ad Karoserii w Tychach wytwarza 105 Pand 4x4 na
dob´. Nowa wersja Fiata Panda
powstaje na razie na jednej linii
produkcyjnej, jeÊli jednak rynek
zdecyduje, i˝ potrzebna b´dzie
wi´ksza wydajnoÊç (na przyk∏ad do
50 tysi´cy sztuk rocznie), w zak∏adzie zostanie tak˝e dostosowana
druga linia – i jest to mo˝liwe ju˝
w ciàgu trzech miesi´cy od
momentu podj´cia decyzji w tej
sprawie.

Jak to si´ dzieje,
˝e z wielu ró˝nych
elementów z∏o˝onych
w jednà ca∏oÊç,
powstaje jeden
z najnowoczeÊniejszych
silników diesla
na Êwiecie?
DziÊ uchylamy nieco
ràbka tej tajemnicy...

Spó∏ka Fiat-GM Powertrain Polska
rozpocz´∏a seryjnà produkcj´ silnika
1.3 SDE na poczàtku ubieg∏ego roku. Od tego czasu iloÊç zamówieƒ
systematycznie wzrasta – a fabryka
wytwarza 1900 gotowych silników
na dob´, co daje wielkoÊç produkcji
blisko 450 tys. sztuk rocznie.
Ca∏y proces produkcyjny odbywa si´
w siedzibie spó∏ki w Bielsku-Bia∏ej na
terenie hali o powierzchni 40 tys. m2.
Sama hala podzielona jest na dwa
g∏ówne obszary – tzw. cz´Êç „niskà”,
gdzie odbywa si´ obróbka detali oraz
„wysokà”, w której realizowany jest
monta˝ wszystkich podzespo∏ów
i samego silnika. Cz´Êç „niska” podzielona jest na trzy linie (korpusu
silnika, g∏owic cylindrowych oraz wa∏ów korbowych), które usytuowane
sà prostopadle wzgl´dem linii monta˝owych z uwagi na optymalizacj´
ich zasilania.

Wszystko rozpoczyna si´ jednak˝e
w obszarach zadaszonych „busoli”
– miejsc, nazywanych tak przez pracowników, w których nast´puje roz∏adunek samochodów przewo˝àcych
z magazynów detale potrzebne do
produkcji silnika. Detale, o których
mowa, to przede wszystkim surowe
odlewy ˝eliwne i aluminiowe, odkuwki stalowe oraz podzespo∏y i cz´Êci
do monta˝u silnika.
Na linii obróbki korpusu silnika funkcjonuje 21 automatycznych linii

produkcyjnych, prócz tego myjnie
oraz urzàdzenia i stanowiska kontrolno-pomiarowe. Ca∏oÊç po∏àczona
jest systemem portali i transporterów
poziomych. Proces przebiega na tyle
automatycznie, ˝e podstawowe zadanie pracowników polega na kontrolowaniu procesu i wyrobu oraz
wymianie narz´dzi. Surowy odlew
korpusu, od momentu za∏adowania
go na poczàtek linii, do roz∏adunku
gotowego wyrobu i przekazania go na
monta˝, przechodzi cykl obróbki

Tomasz Libich. fot. Satiz Poland

krok po kroku
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Silnik
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powierzchni p∏askich i otworów
(w tym cylindrowych) oraz operacji
monta˝u aluminiowej cz´Êci dolnej,
a tak˝e zaÊlepek technologicznych.
Ârednio co 0,37 minuty schodzi
z linii jedna sztuka korpusu.
W cz´Êci obróbki wa∏u korbowego
dzia∏ajà ju˝ tylko cztery linie automatyczne, pozosta∏e to indywidualne,

dowczo–wy∏adowcze, wyst´pujàce
jedynie na poczàtku i na koƒcu linii
obróbczych. Detale obrabiane sà
wewnàtrz obudowanych maszyn,
stàd przy intensywnym ch∏odzeniu,
nawet przez nieliczne istniejàce
wzierniki, niewiele widaç.
Odpowiednio przygotowane g∏owice
dolne i górne trafiajà na lini´ pod-

monta˝y, gdzie w jednych montuje
si´ zawory, spr´˝yny, pó∏sto˝ki i miseczki, w drugich mi´dzy innymi wa∏ki rozrzàdu, pomp´ wysokiego
ciÊnienia i depresor. Nast´pnie wózkami g∏owice przewo˝one sà na
monta˝ g∏ówny.
Korpus silnika i wa∏ korbowy przekazywane sà do „wy˝szej” cz´Êci hali
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W hali produkcyjnej spó∏ki Fiat-GM
Powertrain Polska znajduje si´ tak˝e
obszar presettingu – z szeregiem
wyspecjalizowanych stanowisk,
w których pracownicy, korzystajàc
ze specjalistycznego
oprogramowania komputerowego
zajmujà si´ przygotowaniem
i ustawieniem narz´dzi dla potrzeb
obróbek, z dok∏adnoÊcià do
mikronów i dostarczaniem na
stanowiska pracy wg frekwencji
zu˝ycia. To w sposób zdecydowany
skraca czas ich wymiany
bezpoÊrednio na maszynach.
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pojedyncze maszyny oraz urzàdzenia
kontrolno-pomiarowe. Maszyny te
pochodzà z ró˝nych stron Êwiata
– japoƒskie, niemieckie, hiszpaƒskie, angielskie i w∏oskie. Tutaj obróbce poddane zostajà powierzchnie
walcowe i czo∏owe wa∏u. Mamy tu
tak˝e do czynienia z obróbkà cieplnà, szlifowaniem, prostowaniem,
wywa˝aniem, docieraniem, kontrolà
mikrop´kni´ç i tak dalej.
Trzeci dzia∏ zajmuje si´ obróbkà
g∏owic. Za wyjàtkiem dwóch automatycznych linii, niemal ca∏y proces
odbywa si´ w centrach obróbczych.
Du˝a automatyzacja produkcji wymaga du˝ej kwalifikacji pracowników, którzy znakomicie opanowali
skomplikowane techniki samodzielnej obs∏ugi nowej generacji maszyn
i urzàdzeƒ. Do niezb´dnego minimum ograniczono czynnoÊci za∏a-

Osoby zwiedzajàce hal´
produkcyjnà Fiat-GM Powertrain
Polska niejednokrotnie wyra˝ajà
opini´, i˝ swojà estetykà
i czystoÊcià przypomina ona
bardziej nowoczesne
laboratorium, ni˝ fabryk´
przemys∏owà. W du˝ej cz´Êci
jest to efekt tego, ˝e wszelkie
odpady, które powstajà w toku
procesu produkcyjnego, np.
wióry, sà niewidoczne. Trafiajà
one bowiem wraz z ch∏odziwem
do usytuowanej pod posadzkà
hali „galerii technicznej” – gdzie
nast´puje proces oczyszczenia
i przepompowania emulsji do
zamkni´tego obiegu ch∏odzenia
oraz ich separacja. Wióry sà
wywo˝one jako surowiec wtórny
i sprzedawane, przez co
obni˝eniu ulegajà koszty
wytwarzania.

produkcyjnej, gdzie nast´puje w∏aÊciwy monta˝ silnika. Sam proces
monta˝u podzielony jest równie˝ na
kilka etapów: Short Block, Long
Block 1 i Long Block 2.
Pierwszy z nich rozpoczyna si´ od
odpowiedniego znakowania korpusu
silnika oraz wczytania do modu∏u

obróbek, a˝ po wa˝niejsze operacje
(i ich rezultaty) dokonywane w trakcie procesu monta˝u.
W miar´, jak powstajàcy silnik przesuwa si´ po linii, montowane sà elementy „wn´trza”, w tym pó∏panewki
dobierane automatycznie, wa∏ korbowy, korbowody, t∏oki odpowiedniej
klasy, sworznie itp., a˝ do zamkni´cia

Z obszaru obróbek gotowe
detale trafiajà na monta˝
wed∏ug tzw. zasady Fifo,
czyli First Forward.
Oznacza to, ˝e wszystkie
cz´Êci przekazywana sà
dalej w takiej kolejnoÊci,
w jakiej zosta∏y
wyprodukowane – innymi
s∏owy, pierwszy korpus,
który zszed∏ z linii obróbki,
ma wejÊç jako pierwszy
na lini´ monta˝u.

magnetycznego paletki transportowej, niezb´dnych dla procesu monta˝u danych z obróbki korpusu,
umieszczonych w kodzie paskowym.
Odtàd w bazie danych przechowywane sà wszystkie informacje na temat
tego konkretnego silnika – poczàwszy od tych przekazanych z obszaru

góry g∏owicà dolnà, do∏u natomiast
przegrodà miski olejowej. Tak koƒczy
si´ etap monta˝u Short Blocku.
W linii Long Blocku 1 montowane sà
g∏owice górne, ko∏a zamachowe,
piasty, elementy rozrzàdu, pokrywy
rozrzàdu, miski olejowe itd. Tutaj
tak˝e znajdujà si´ wspomniane

wczeÊniej dwie zamkni´te linie podmonta˝u g∏owic.
Wreszcie pozostajàca w ciàg∏ym ruchu linia produkcyjna transportuje
montowany silnik na Long Block 2.
Tu nast´puje monta˝ ca∏ego osprz´tu zewn´trznego – a zatem silnik
zyskuje kolektor ssàcy i wydechowy,
sprz´g∏o, turbo – spr´˝ark´, termostat, pomp´ wodnà, zespó∏ „Common Rail”, miark´ oleju, katalizator,
wspornik zawieszenia silnika, zespó∏
filtra oleju z ch∏odnicà, wiàzki przewodów elektrycznych i inne elementy wyposa˝enia. Wi´kszoÊç operacji
wykonywana jest r´cznie, z niewielkim udzia∏em automatów.
W ten sposób powstaje silnik, który
trafia na obszar testów. W kabinach
testowana jest jakoÊç wykonania
i jakoÊç jego pracy – poprzez próby
na zimno (ka˝da sztuka) oraz cieplne
(którym poddawanych jest oko∏o 3%
silników). Ciekawostkà pierwszej jest
zastosowanie do obrotu wa∏u wy∏àcznie zewn´trznego silnika elektrycznego. W próbie, która trwa oko∏o 1,5
min., sprawdzana jest mi´dzy innymi
szczelnoÊç i funkcjonowanie uk∏adu
wtryskowego, funkcjonowanie uk∏adu
elektrycznego, ciÊnienia ssania i wydechu, a tak˝e moment oporowy.
Próba na ciep∏o, przeprowadzana na
niewielkiej statystycznie populacji silników, okreÊla poprawnoÊç funkcjonowania wyrobu równie˝ w zakresie
osiàganej mocy, momentu obrotowego, zu˝ycia paliwa i emisji spalin. Po
zakoƒczeniu testów, przygotowany
silnik umieszczany jest na palecie
i przekazywany s∏u˝bom spedycji.
W ten oto sposób, rozpoczynajàc
od wy∏adunku na terenie „busoli”
surowych odlewów oraz podzespo∏ów monta˝owych, przechodzà one
kolejne etapy swojej metamorfozy
w nowoczesny silnik 1.3 SDE, który
trafia do produkowanych w Europie
samochodów.
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Na linii monta˝owej, równie˝ tam,
gdzie maszyny wykonujà ca∏à prac´
za cz∏owieka, zainstalowane sà
tzw. backupy. Sà to r´czne
odpowiedniki tych˝e maszyn, które
w przypadku awarii którejÊ z nich
pozwalajà na manualne wykonanie
danej operacji, a przez to
zachowanie przez pewien czas
ciàg∏oÊci procesu produkcyjnego.
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New Holland
w pe∏nej

krasie

Tegoroczne targi Agro Show podczas trzech
kolejnych dni na ogromnej, plenerowej
powierzchni wystawowej, zgromadzi∏y
ponad 330 wystawców i oko∏o 25 tysi´cy
zwiedzajàcych.

By∏a to ju˝ piàta edycja Agro Show, które od poczàtku, sukcesywnie
odbiera∏y palm´ pierwszeƒstwa w popularnoÊci poznaƒskim Polagra Farm
– zarówno pod wzgl´dem iloÊci wystawców, jak i odwiedzajàcych. Na terenie
lotniska wojskowego w Bednarach ko∏o Poznania prezentowane by∏y maszyny rolnicze producentów zainteresowanych sprzeda˝à swoich wyrobów
na polskim rynku. W tym roku w pokazach wzi´∏y udzia∏ opryskiwacze, rozsiewacze nawozów, maszyny do zbioru kukurydzy, uprawy po˝niwnej, p∏ugi, siewniki i agregaty uprawowo-siewne. Organizatorzy przygotowali tor przeszkód,
odzwierciedlajàcy najbardziej naturalne pola. By∏y do∏ki, pagórki i przeszkody
poprzeczne. Zachowanie si´ maszyn i umiej´tnoÊci operatorów bacznie
obserwowali oblegajàcy ring rolnicy.
W sumie w wystawie uczestniczy∏o 331 wystawców z bran˝y rolniczej, a zatem
producentów sprz´tu, nawozów, nasion, Êrodków ochrony roÊlin, cz´Êci
zamiennych, wyposa˝enia budynków inwentarskich, ogumienia, narz´dzi
rolniczych i innych, zwiàzanych z produkcjà na rzecz rolnictwa.
Jednym z wystawców by∏a spó∏ka CNH Polska. Po raz pierwszy prezentowa∏a wyroby obu marek – New Holland i Case. Powierzchnia wystawowa New
Holland obejmowa∏a 2000 m2, Case 800 m2 – proporcje te wynika∏y z aktualnej skali sprzeda˝y produktów ka˝dej z nich. By∏y to przede wszystkim
maszyny z aktualnej oferty handlowej na polskim rynku – a zatem kombajny,
ciàgniki, prasy i cieszàce si´ nies∏abnàcà popularnoÊcià headery, a tak˝e
maszyny, które sprzedawane sà w iloÊci 3-4 sztuk rocznie.

Zdaniem Jerzego Wróbla, szefa marketingu w CNH Polska, bardzo istotne jest prezentowanie pe∏nej oferty produktów spó∏ki,
w tym tak˝e tych mniej popularnych, ale
równie godnych zainteresowania. A co
przede wszystkim przyciàga uwag´ zwiedzajàcych?
Najwi´kszà popularnoÊcià cieszy∏ si´ nowy
ciàgnik z serii TL – obecnie najlepiej sprzedajàcy si´ z ca∏ej grupy ciàgników New
Holland. Decyduje o tym g∏ównie jego moc
– 70-100 koni mechanicznych, a zatem
taka, na którà jest w Polsce najwi´ksze zapotrzebowanie; istotne jest tak˝e by
sprawdza∏ si´ na tzw. gospodarstwach
Êredniopowierzchniowych.
„Zwiedzajàcy oglàdajà nasz sprz´t rolniczy
ze ÊwiadomoÊcià, i˝ jest on nowoczeÊniejszy i pochodzi z wy˝szej pó∏ki, ni˝ na przyk∏ad Ursus, czy Zetor – dodaje Jerzy Wróbel. – Nasze produkty sà przecie˝ kierowane do okreÊlonego, wyspecjalizowanego
odbiorcy. Sà naprawd´ wysokiej jakoÊci,

Nowy ciàgnik New Holland TL-A
Wzbudza ogromne
zainteresowanie,
zarówno dealerów, jak
i klientów – o czym
mo˝na si´ by∏o
przekonaç, kiedy 16
lipca zaprezentowany
zosta∏ w fabryce CNH
w P∏ocku tym
pierwszym, a podczas
tegorocznej wystawy
Agro-Show w Bednarach
ko∏o Poznania tym
drugim.
Ciàgnik TL-A jest
gruntownie
zmodernizowanym
modelem TL, który przez
ostatnie kilka lat by∏
najlepiej sprzedajàcym
si´ w Europie ciàgnikiem
w segmencie mocy

70 – 100 KM.
W oczy rzuca si´ przede
wszystkim nowa
stylizacja bry∏y ciàgnika
– ale zmiany zewn´trzne
to nie wszystko. Sà
jednak niezwykle wa˝ne
– majà przecie˝ znaczny
wp∏yw na komfort pracy.
W tym przypadku na
przyk∏ad nisko
opadajàca do przodu
maska znakomicie
poprawia widocznoÊç.
Serce ciàgnika stanowi
najnowszej generacji
silnik skonstruowany
przez in˝ynierów
z fabryki CNH
w Basildon w Wielkiej
Brytanii. Silników, typu
Tier II o pojemnoÊci 4,5l.

wype∏nia najostrzejsze
wymogi Unii Europejskiej
w zakresie emisji spalin,
a stosunek mocy do
masy ciàgnika czyni go
niezwykle oszcz´dnym
– co ma naturalnie
niema∏e znaczenie przy
rosnàcych cenach
paliwa. Nap´d na dwa
lub cztery ko∏a, szeroki
wybór przek∏adni,
wydajny uk∏ad
hydrauliczny oraz kilka
pr´dkoÊci obrotowych
WOM sprawiajà, ˝e
ciàgnik jest maszynà
niezwykle uniwersalnà
i nie zawiedzie
oczekiwaƒ najbardziej
wymagajàcych
u˝ytkowników.

przyciàgn´∏y rynkowe nowoÊci. Spore
grono odwiedzajàcych stanowili tak˝e
uczniowie szkó∏ rolniczych, którzy przyszli zobaczyç, jak b´dzie wyglàda∏o
w przysz∏oÊci wyposa˝enie nowoczesnej polskiej wsi.
W∏adze spó∏ki CNH Polska zdecydowa∏y, i˝ podczas targów, swoje stanowisko

w Bednarach b´dzie mia∏ ka˝dy dealer
z ogólnopolskiej sieci sprzeda˝y.
Wszystko po to, by klient móg∏ obejrzeç
na miejscu maszyny oraz nawiàzaç
kontakt z najbli˝szym dealerem ze swojego regionu. Równie˝ dealerzy cenià
sobie mo˝liwoÊç takiego kontaktu
z klientami. Dla samej spó∏ki CNH Polska wa˝ne jest przede wszystkim
wzmocnienie integracji wewn´trznej
– tak dealerów z producentem, jak
i mi´dzy nimi samymi.
„Marka New Holland jest drugà po
Ursusie najlepiej postrzeganà markà
w Polsce – podsumowuje Pawe∏ Tomaszewski, dyrektor personalny CNH Polska. – Na przyk∏ad ciàgniki zacz´liÊmy
sprzedawaç w 1998 roku, skala sprzeda˝y osiàga∏a wówczas oko∏o 40 maszyn rocznie. Obecnie jest ich szeÊçset,
co daje 26% udzia∏u w rynku. To
o czymÊ Êwiadczy, zw∏aszcza, ˝e to nie
koniec i ca∏y czas si´ rozwijamy”.
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ale trzeba te˝ braç pod uwag´, ˝e wy˝szy standard nieco wi´cej kosztuje”.
WÊród klientów, którzy pojawili si´
w Bednarach, by obejrzeç to, co ma do
zaoferowania CNH Polska byli klienci
zainteresowani nabyciem nowych produktów, obecni u˝ytkownicy urzàdzeƒ
marki New Holland i Case, których
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odnawiania

firma

Tomasz Libich

Nowoczesne
metody
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Czym sà odnowione cz´Êci zamienne?
Czy ich wykorzystywanie niesie ze sobà
pozytywne skutki dla samochodu?
Temat odnawiania cz´Êci zamiennych
jest ostatnio doÊç modny, postaramy si´
wi´c odpowiedzieç na te i inne pytania.
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Generalny wniosek jest jeden – odnawianie samochodowych podzespo∏ów pozwala na ponowne wykorzystanie wielu surowców i z ca∏à
pewnoÊcià przed∏u˝a eksploatacj´ pojazdów.
Wychodzàc naprzeciw ogólnoÊwiatowym trendom Dzia∏ In˝ynierii Produktu Fiat Auto równie˝ opracowa∏ technologi´ odnawiania u˝ywanych
cz´Êci samochodowych. Technologia ta zak∏ada wykorzystanie najnowoczeÊniejszych technik i urzàdzeƒ, a jej wykorzystaniem zajmujà si´
najlepsi fachowcy.
„Cz´Êci odnowione tworzy si´ z podzespo∏ów odzyskiwanych w wyniku
napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych – mówi Gra˝yna Bando∏a,
odpowiedzialna w Fiat Auto Poland za cz´Êci zamienne. – Podzespo∏y
takie trafiajà poprzez Fiata do wyspecjalizowanych w tym zakresie firm,
gdzie poddawane sà procesowi naprawy przemys∏owej, po którym
uzyskujà parametry cz´Êci nowych. Ka˝da z tych firm posiada Certyfikat
JakoÊci zatwierdzony przez Uni´ Europejskà”.

Jak przebiega sama procedura odnawiania cz´Êci? Podzespo∏y, które
majà zostaç poddane procesowi
odnowienia rozmontowywane sà na
najdrobniejsze detale i po dok∏adnym
oczyszczeniu mo˝na ostatecznie
oceniç, które z nich mo˝na ponownie
wykorzystaç.
Te podzespo∏y, które pozytywnie przejdà weryfikacj´ zostajà poddane
procesowi obróbki przemys∏owej
o wysokim zaawansowaniu technolo-

Z ca∏à wi´c pewnoÊcià klienci, którzy
zdecydujà si´ na monta˝ cz´Êci odnowionych b´dà zadowoleni – z jednej
strony bowiem mogà byç pewni, i˝
samochód odzyska pe∏nà sprawnoÊç,
z drugiej – b´dzie ich to mniej kosztowa∏o, a ponadto b´dà mieli gwarancj´ na napraw´.
Które podzespo∏y sà przez Fiata Auto
Poland odnawiane? Sà to zw∏aszcza

wyniki serii testów jakoÊciowych
i prób na niezawodnoÊç.
Odnowione cz´Êci zamienne zamawiane sà nast´pnie przez autoryzowane serwisy Fiata i tam, równolegle
z fabrycznie nowymi montuje si´ je
podczas napraw samochodów. Istotnà korzyÊcià dla klienta jest ni˝sza cena, niejednokrotnie nawet o 40%
– przy czym gwarancje producenta
pozostajà identyczne, jak w przypadku cz´Êci nowych.

silniki, g∏owice cylindrów, wa∏y korbowe, turbospr´˝arki, pompy wtrysku,
a tak˝e sprz´g∏a, skrzynie biegów
(mechaniczne i automatyczne), przeguby, pó∏osie, alternatory, rozruszniki,
czy uk∏ady wspomagania kierownicy.
„Stosowanie odnowionych cz´Êci
w istocie wymusza na producentach
samochodów Unia Europejska – wyjaÊnia Gra˝yna Bando∏a. – Zgodnie z jej
zaleceniami w zakresie ochrony
Êrodowiska do 2007 roku a˝ 90%
podzespo∏ów powinno pochodziç z recyklingu. Fiat w wi´kszoÊci krajów
europejskich stosuje w naprawach
odnowione cz´Êci ju˝ od 1999 roku,
my wprowadziliÊmy je do obrotu w lipcu 2002. Tego typu operacje stosowane sà przez prawie wszystkie koncerny samochodowe w Europie.
Sàdz´, ˝e teraz skoro wiemy ju˝
wszystko o odnowionych cz´Êciach
powinniÊmy prostowaç fa∏szywe opinie na ten temat”.
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gicznym. W tym czasie odzyskujà
wszystkie parametry, wymagane przy
monta˝u nowych podzespo∏ów. Kiedy
to nastàpi, z cz´Êci usprawnionych
i oryginalnych komponentów montowane sà podzespo∏y, które nazywane
sà cz´Êciami odnowionymi. Co najwa˝niejsze – swoimi parametrami
w niczym nie ust´pujà elementom
nowym, czego potwierdzeniem sà
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Carola Popaiz

danie specjalne
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J´zykowa
wie˝a

Babel

Dwaj francuscy naukowcy, Pierre Bancel i Alain Matthey, og∏osili, ˝e ˝mudne poszukiwania najstarszego wypowiedzianego przez cz∏owieka s∏owa,
zakoƒczy∏y si´ sukcesem. To zaszczytne miano nale˝y si´ krótkiemu „papa”,
które nawet dziÊ, po kilku tysiàcach lat, w wielu j´zykach w dalszym ciàgu
zachowa∏o swoje pier wotne znaczenie.
Mniej wi´cej w tym samym czasie Parlament Europejski zmuszony by∏ przerwaç swoje prace, poniewa˝ t∏umaczki nie by∏y w stanie prowadziç symultanicznego przek∏adu 20 j´zyków, jakimi mówi si´ w 25 krajach cz∏onkowskich
Unii Europejskiej. I nie ma w tym nic dziwnego. Chocia˝ ka˝dego roku zanika kilkadziesiàt dialektów, to i tak we wspó∏czesnym Êwiecie mo˝na si´ ich
doliczyç prawie siedmiu tysi´cy. Walka o zachowanie specyfiki ka˝dego
z nich jest niezwykle trudna. O ochron´ swego j´zyka przed nalecia∏oÊciami
z zewnàtrz szczególnie pieczo∏owicie dbajà Francuzi – Academie Française
wyda∏a nawet zakaz stosowania sformu∏owaƒ obcoj´zycznych, jeÊli te majà
swój francuski odpowiednik.
W programach szkó∏ po przeciwleg∏ej stronie kana∏u La Manche, od tego roku
nie ma ju˝ obowiàzkowego j´zyka obcego, bo przecie˝ angielski staje si´ na
tyle popularny, ˝e ju˝ wkrótce zyska rang´ uniwersalnego. Ale czy na pewno?
Wed∏ug niektórych prognostyków za nie wi´cej ni˝ pi´çdziesiàt lat j´zykiem
Szekspira b´dzie si´ pos∏ugiwaç zaledwie pi´ç procent Êwiatowej populacji,
a najbardziej rozpowszechnionymi j´zykami b´dà chiƒski, hindi, urdu, arabski
i hiszpaƒski. Nasz glob zmieni si´ w prawdziwà wie˝´ Babel. Musimy jednak
pami´taç, ˝e ta j´zykowa ró˝norodnoÊç stanowi odzwierciedlenie g∏´bszych
podzia∏ów na tle historycznym, kulturowym, religijnym czy politycznym, podkreÊla zatem odr´bnoÊç i duchowe bogactwo poszczególnych ludów i spo∏ecznoÊci.

„Wielka” Wie˝a Babel
Pietera Bruegela
Starszego, s∏ynny
obraz z 1563 r.,
eksponowany
w wiedeƒskim
muzeum
Kunsthistorisches.

D∏uga historia
LaPresse/Fiore

W czasach prehistorycznych wszyscy ludzie mówili jednym j´zykiem, czego
potwierdzeniem sà s∏owa Pisma Âwi´tego: „Mieszkaƒcy ca∏ej ziemi mieli jednà
mow´. A gdy w´drowali ze wschodu, napotkali równin´ w kraju Szinear i tam
zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: „Chodêcie, wyrabiajmy ceg∏´ i wypalmy
jà w ogniu”. A gdy ju˝ mieli ceg∏´ zamiast kamieni i smo∏´ zamiast zaprawy
murarskiej, rzekli: „Chodêcie, zbudujemy miasto i wie˝´, której wierzcho∏ek
b´dzie si´ga∏ nieba”.
W taki sposób Stary Testament opisuje przystàpienie „jednoj´zycznych” ludzi do
budowy Wie˝y Babel. W ich zamyÊle mia∏a ona umo˝liwiç zbli˝enie si´ do nieba
i rozmow´ z Bogiem, który jednak uzna∏ ten pomys∏ za rzucone mu wyzwanie
i chcàc ukaraç Êmia∏ych budowniczych, odebra∏ im mo˝liwoÊç porozumiewania si´
mi´dzy sobà, co doprowadzi∏o do kompletnego chaosu i przerwania prac. „...A Pan
zstàpi∏ z nieba, by zobaczyç to miasto i wie˝´, które budowali ludzie, i rzek∏: „Sà oni
jednym ludem i wszyscy majà jednà mow´ (...). Zejdêmy wi´c i pomieszajmy tam
ich j´zyki...”. (Ks. Rodzaju 11). Wie˝a Babel jest zatem metaforà du˝ej liczby j´zyków oraz trudnoÊci z porozumieniem si´ i komunikacjà mi´dzyludzkà.
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35 tysi´cy lat temu
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Czaszka
australopiteka.
Powy˝ej:
prehistoryczne
rysunki i obrazek
przedstawiajàcy
ewolucj´ gatunku
homo sapiens.
Teraz naukowcy
próbujà dociec,
kiedy i w jaki
sposób narodzi∏a si´
ludzka mowa.

Znalezienie odpowiedzi na pytanie, kiedy cz∏owiek nauczy∏ si´ mówiç, jest jednym
z podstawowych problemów, jakie trapià wspó∏czesnych paleoantropologów, którzy nie majà nawet pewnoÊci co do tego, czy zdolnoÊç wys∏awiania si´ zaistnia∏a
od razu wraz z pierwszym cz∏owiekiem, czy te˝ by∏a efektem d∏ugiego procesu
ewolucyjnego. Wed∏ug niektórych badaczy, mowa pojawi∏a si´ w okresie paleolitu
górnego, oko∏o 35 tysi´cy lat temu, wskutek biologicznej mutacji, która doprowadzi∏a do powi´kszenia rozmiarów mózgu. Potwierdzeniem tej tezy majà byç znaleziska archeologiczne z tego okresu, które dowodzà, i˝ w∏aÊnie wtedy ówczesny
cz∏owiek naby∏ nowych umiej´tnoÊci: zaczà∏ rysowaç w jaskiniach, korzystaç
z narz´dzi, grzebaç zmar∏ych wraz z ich dobytkiem, poczà∏ kontaktowaç si´ i wymieniaç przedmiotami z cz∏onkami innych plemion. Coraz bardziej z∏o˝ona organizacja spo∏eczna wymaga∏a systemu komunikacji, a zatem zastosowania mowy.
Dla innych ekspertów ewolucja biologicznej zdolnoÊci do mówienia nie daje wystarczajàcej odpowiedzi na pytanie, dlaczego cz∏owiek zaczà∏ u˝ywaç s∏ów. Badania
prehistorycznych czaszek pozwalajà domniemywaç, ˝e rozwój kulturowy naszych
praprzodków post´powa∏ w tym samym tempie, co przyrost obj´toÊci mózgu. Zmiany te nabra∏y szczególnego rozp´du zw∏aszcza w okresie od 2,5 mln do 250 tys.
lat temu. Terrence Dacon, neurofizjolog z Uniwersytetu Harvarda, twierdzi jednak,
˝e ewolucja mowy nie jest konsekwencjà jedynie powi´kszania si´ rozmiarów
mózgu, ale stoi za nià jakaÊ inna, konkretna przyczyna. Autorstwo pierwszych s∏ów
naukowiec ten przypisuje najstarszemu hominidowi, jakim by∏ australopitek.
Sam mózg jest „sercem” mowy, podobnie jak wszystkich innych funkcji organizmu
ludzkiego, natomiast krtaƒ, wargi, usta i struny g∏osowe sà organami jej fonacji.
I w∏aÊnie specyficzne po∏o˝enie krtani umo˝liwi∏o przedstawicielowi gatunku homo
sapiens – w odró˝nieniu od innych ssaków – artyku∏owanie tak szerokiej gamy
dêwi´ków. Niestety, zagadka pochodzenia mowy nigdy nie znajdzie rozwiàzania, które mo˝na by by∏o potwierdziç naukowo. I na pewno nie ma sensu powtarzanie eksperymentu przeprowadzonego przez egipskiego faraona Psammuthisa, a opisanego

Iloma j´zykami si´ pos∏ugujemy?
Od kiedy ludzie postanowili podró˝owaç po Êwiecie, j´zyki sta∏y si´ czymÊ
w rodzaju wizytówki, umo˝liwiajàcej rozró˝nianie przedstawicieli poszczególnych
spo∏ecznoÊci. Znaczàcy wp∏yw na j´zyk wywiera∏y tak˝e nawyki z ˝ycia codziennego. Pasterski lud nomadów, który w´drowa∏ przez Êwiat w poszukiwaniu nowych
pastwisk i zasobów wody, dostosowa∏ swojà mow´ w∏aÊnie do tych potrzeb.
W identyczny sposób spo∏ecznoÊç rolnicza, której egzystencja ogranicza∏a si´ do
˝niw, sezonów upraw i cykli ˝ycia roÊlin, wykszta∏ca∏a w∏asnà zdolnoÊç do komunikowania si´ w oparciu o terminologi´ Êrodowiskowà. W ten w∏aÊnie sposób dwie
wspólnoty, które z wyboru lub przymusu prowadzi∏y zupe∏nie odmienny tryb ˝ycia,
posiada∏y jednakowà matryc´ j´zykowà, ale diametralnie ró˝ne s∏ownictwo.
Kolejna seria przemian spo∏ecznych zaowocowa∏a powstawaniem „hybryd lingwistycznych”. Wystarczy tu pomyÊleç o zjawisku kolonizacji, za sprawà której w jednym i tym samym miejscu zmuszeni byli przebywaç przedstawiciele spo∏ecznoÊci
z ró˝nych stron Êwiata, albo o d∏ugotrwa∏ej okupacji jakiegoÊ terenu przez obce
wojska. Rzymskie podboje na kontynencie europejskim przyczyni∏y si´ do narodzin
regionalnych dialektów ∏aciƒskich, które póêniej stopniowo przekszta∏ci∏y si´
w znane nam dzisiaj j´zyki romaƒskie: francuski, w∏oski, hiszpaƒski, sardyƒski, kataloƒski i rumuƒski. Zdaniem filologów ∏àczna liczba j´zyków u˝ywanych na ca∏ym
Êwiecie by∏a najwy˝sza w okresie pomi´dzy XVII a XVIII w.

W obliczu coraz
szybszej globalizacji
angielski staje si´
j´zykiem
mi´dzynarodowym,
u∏atwiajàcym
pokonywanie barier.

Liquid library

przez greckiego historyka Herodota. Chocia˝ faraon nakaza∏ wychowywanie nowo
narodzonego dziecka tak, aby nigdy nie us∏ysza∏o ludzkiej mowy, pewnego dnia maluch powita∏ niosàcà mu chleb s∏u˝b´ okrzykiem „Bekos, bekos!”, co by∏o frygijskim
okreÊleniem chleba. Je˝eli rzeczywiÊcie tak by∏o, mog∏oby to oznaczaç, ˝e frygijski
jest tym poszukiwanym j´zykiem, pierwszym, jakiego u˝ywa∏ pracz∏owiek.
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Ka˝dy j´zyk ˝ywy podlega ciàg∏ej ewolucji. Przez ca∏y czas powstajà jego mówione
hybrydy, na przyk∏ad singapurska czy hinduska odmiana angielskiego, a m∏odzie˝
ca∏ego Êwiata bez przerwy wzbogaca jego leksyk´ o nowe terminy i wyra˝enia, próbujàc tym samym zapewniç sobie to˝samoÊç, a przy okazji – wyraênie odciàç si´ od
starszej cz´Êci spo∏eczeƒstwa. Obecnie na ca∏ym Êwiecie mo˝na si´ doliczyç ok.
7 tys. j´zyków (z czego ponad 800 w samej tylko Papui Nowej Gwinei), ale uchronienie ich wszystkich przed wymarciem to czysta utopia: 60% z nich to lingwistyczne relikty, u˝ywane jedynie przez spo∏ecznoÊci tubylcze, a te stanowià zaledwie 4%
Êwiatowej populacji. Do koƒca tego stulecia blisko po∏owa z tych 7 tys. j´zyków
odejdzie w zapomnienie, a mniejsze, zacofane spo∏ecznoÊci zostanà wch∏oni´te
przez bardziej rozwini´te. „Âmierç” j´zyka to dla ludu, który si´ nim pos∏ugiwa∏, utrata nie tylko w∏asnej to˝samoÊci, ale równie˝ historii i kultury. W 1992 r. w Turcji
zmar∏ rolnik Tefvik Esenc, a wraz z nim pochowany zosta∏ j´zyk ubykh, którym przez
d∏ugi czas pos∏ugiwano si´ w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci Kaukazu. W taki sam
sposób z lingwistycznego panteonu na zawsze zniknà∏ cupeno, j´zyk jeszcze do
niedawna stosowany przez starszych mieszkaƒców Kalifornii, którego ostatnia
„u˝ytkowniczka”, pani Rescinda Nolasquez, zmar∏a w 1987 r. Podobny los podzieli∏y równie˝ wappo, al manx i wiele innych j´zyków.

Corbis Image

Na ratunek zagro˝onym
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NieÊmiertelna ∏acina
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Miano
najpopularniejszego
na Êwiecie przys∏uguje
j´zykowi chiƒskiemu,
pos∏uguje si´ nim bowiem
a˝ 1,3 miliarda osób.
Powy˝ej: konsystorz.
KoÊció∏ katolicki wcià˝
jeszcze pami´ta o ∏acinie,
która przez wiele stuleci
towarzyszy∏a rozwojowi
europejskiej kultury.
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„Mortis tua e tu patri et tu noni in carriola mamea, linoleum; ora pro nobis,
autobus, SOS” W swoim filmie „Dwóch komisarzy” Totò próbowa∏ tà kuchennà
∏acinà zgrywaç si´ na intelektualist´. Jest jednak faktem, ˝e ∏acina – j´zyk mi´dzynarodowy w pe∏nym tego s∏owa znaczeniu – na ca∏e wieki zdominowa∏a Êwiat
nauki, dyplomacji i literatury. Uznawana za elitarnà, przez kilkaset lat s∏u˝y∏a
KoÊcio∏owi do wzbudzania respektu wÊród niepiÊmiennej gawiedzi. Prób´
„uÊmiercenia” tego d∏ugowiecznego j´zyka podjà∏ dopiero Sobór Watykaƒski
II w 1963 r., ale jedynym jej efektem by∏a fala g∏oÊnych protestów.
Dzisiaj mowa Cezara znów wraca do ∏ask, wykorzystujàc do swej ponownej popularyzacji przede wszystkim Internet. Sàdzàc po coraz wi´kszej liczbie grup wiadomoÊci, pokojów czatowych i witryn poÊwi´conych ∏acinie, mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e antyczne Imperium Rzymskie ju˝ wkrótce powróci przynajmniej na map´
wirtualnego Êwiata. K∏am prognostykom rych∏ej Êmierci ∏aciny zadaje tak˝e liczna
spo∏ecznoÊç latynistów, którzy skupiajà si´ w przeró˝nych grupach dyskusyjnych,
aby poroztrzàsaç takie czy inne problemy lingwistyczne, wymieniajà si´ frazami
z Cycerona lub po prostu pragnà odetchnàç od angielskiego, który opanowa∏ Sieç
w ponad 80 procentach. Osoby uczestniczàce w ∏aciƒskich czatach to poszukiwacze czystoÊci j´zyka, a tych nie brakuje na ca∏ym Êwiecie: od Finlandii, gdzie
radio Nuntii Latini przekazuje wy∏àcznie informacje redagowane i odczytywane po
∏acinie, przez Francj´ i Niemcy a˝ po Portugali´ i Stany Zjednoczone. W Sieci mo˝na si´ równie˝ zabawiç w staro˝ytnego Rzymianina. Wystarczy wejÊç na stron´
www.ancientsites.com, przyjàç jakàÊ to˝samoÊç i przenieÊç si´ do roku 205 n. e.,
by Êledziç przygody niejakiego Kalamitusa.

Przysz∏e pokolenia mówià po chiƒsku
Homerowska Iliada zosta∏a w∏aÊnie przet∏umaczona na arabski, bezpoÊrednio
ze staro˝ytnej greki, a profesorowie uniwersyteccy coraz cz´Êciej dajà m∏odzie˝y
nast´pujàcà rad´: „JeÊli chcecie znaleêç prac´, uczcie si´ chiƒskiego”. Angielski,
dzisiaj j´zyk okreÊlany mianem uniwersalnego, szybko traci swojà przewag´.
Wed∏ug badaƒ opublikowanych w magazynie „Science” do roku 2050 angielski
zostanie „dogoniony” a˝ przez pi´ç j´zyków: chiƒski, hindi, urdu, arabski i hiszpaƒski. Ju˝ teraz chiƒski jest najbardziej rozpowszechnionym j´zykiem na Êwiecie, bo
mówi nim a˝ 1,3 miliarda osób, a zgodnie z prognozami w roku 2005, liczebnoÊç
samej tylko grupy m∏odzie˝y z przedzia∏u wiekowego 15-24 lata, która b´dzie
w∏adaç tym j´zykiem, przekroczy 166 mln. Na t´ nowà lingwistycznà dominacj´
b´dziemy jednak przygotowani. Ju˝ bowiem od lat 80. obserwuje si´ wÊród studentów wzrost zainteresowania j´zykami azjatyckimi. Najwy˝szà liczb´ osób zapisanych
na zaj´cia j´zyka chiƒskiego odnotowujà Stany Zjednoczone, mo˝e dlatego, ˝e
w sk∏ad ich spo∏eczeƒstwa wchodzi znaczàca mniejszoÊç azjatycka. W Europie nauka j´zyka chiƒskiego popularna jest we W∏oszech i Francji. Wiele osób znajàcych
ten j´zyk bez problemu znajduje w Chinach zatrudnienie w charakterze t∏umaczy lub
pracowników przedsi´biorstw z kapita∏em zagranicznym. W opracowanej przez naukowców klasyfikacji, drugie miejsce zajmà wspólnie hindi i urdu (najpopularniejsze
j´zyki na Pó∏wyspie Indyjskim), którymi – wcià˝ w obr´bie tego samego przedzia∏u
wiekowego – b´dà mówiç 73 mln osób. Kolejne lokaty zajmà: arabski (72 mln),
angielski (65 milionów) i hiszpaƒski (63 miliony).

Marzenie Doktora Esperanto
W roku 1887 Ludwik Zamenhof, Polak ˝ydowskiego pochodzenia, wymyÊli∏ „j´zyk
uniwersalny”. Pomimo nadanego sobie przydomka Doktor Esperanto (dos∏ownie
„ten, który ma nadziej´”), stworzony przez niego j´zyk, który mia∏ usuwaç wszelkie bariery komunikacyjne, nigdy nie zyska∏ Êwiatowej popularnoÊci. Co wi´cej,
wiele osób zaciekle zwalcza∏o esperanto, zarzucajàc mu, ˝e jest przejawem doktryny idealistycznej, fantazjà ekstrawaganckich lingwistów, ideà ambitnà, ale niewykonalnà. Pomimo tej krytyki, a mo˝e w∏aÊnie dzi´ki niej, w kolejnym stuleciu
o esperanto robi si´ coraz g∏oÊniej. Saddam Hussajn uzna∏ je za tak du˝e zagro˝enie, ˝e nakaza∏ wydaliç z kraju jedynego irackiego nauczyciela tego j´zyka.
Zdaniem Hitlera esperanto mia∏o z kolei s∏u˝yç ˚ydom do „wzmocnienia swej
dominacji”, a Stalin, przera˝ony ideà komunikacji globalnej, masowo zsy∏a∏ sympatyków tego j´zyka na Syberi´.
Dzisiaj dla mi∏oÊników esperanto nadchodzà na szcz´Êcie lepsze czasy. Szacuje
si´, ˝e j´zykiem tym mówi obecnie osiem milionów osób. Dzi´ki Internetowi esperanto dociera nie tylko do Chin i Brazylii, w których zyska∏ ju˝ sporà rzesz´
zwolenników, ale i do ca∏ej Afryki, Azji i Ameryki Po∏udniowej. Znalaz∏a si´ ju˝ nawet grupka utopistów, którzy domagajà si´, ˝eby esperanto zosta∏o mianowane
oficjalnym j´zykiem Unii Europejskiej (bo przecie˝ korzenie tego j´zyka, w jednej
trzeciej wywodzà si´ ze s∏ów pochodzenia romaƒskiego, a w dwóch trzecich
z j´zyków s∏owiaƒskich, greckich i germaƒskich).

Polak Ludwik
Zamenhof próbuje
za pomocà esperanto
zrealizowaç ide´ j´zyka
uniwersalnego.
Powy˝ej: sekretarz
generalny ONZ,
Kofi Annan, na sesji
Parlamentu
Europejskiego.
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Parlament Europejski ju˝ nie nadà˝a z symultanicznym t∏umaczeniem 20 j´zyków.
Pomimo Êcis∏ego obowiàzku wieloj´zycznoÊci, w praktyce jedynà szansà na
skutecznà komunikacj´ pozostaje angielski. Podczas przemówienia komisarza
z ¸otwy, który w swoim j´zyku wypowiada∏ si´ w specjalistycznych kwestiach zwiàzanych z politykà rolnà i ∏owiectwem, aparatura translatorska „zawiesi∏a si´”. Prowadzàcy posiedzenie Francuz Joseph Daul próbowa∏ ratowaç sytuacj´ stwierdzajàc, ˝e „dziÊ pracujemy w dwudziestu j´zykach, prosz´ Was zatem o zwolnienie
tempa wypowiedzi tak, aby umo˝liwiç jej symultaniczne t∏umaczenie”. Pomimo
tego apelu sprz´t po kilku kolejnych minutach ca∏kowicie odmówi∏ wspó∏pracy.
Generalnie pytania zadawane przez eurodeputowanych nie sà t∏umaczone bezpoÊrednio na wszystkie j´zyki (wszystkich kombinacji by∏oby wówczas, bagatela,
380 – z finlandzkiego na portugalski, z niemieckiego na czeski itd.), ale przechodzà przez j´zyk bazowy, jakim jest najcz´Êciej angielski lub francuski. Niestety,
w przypadku kwestii czysto technicznych, taki przek∏ad zawsze gubi pewnà cz´Êç
dyskusji. Ale z drugiej strony, ilu jest Europejczyków, którzy oprócz swego j´zyka
ojczystego, w∏adajà jeszcze przynajmniej dwoma innymi? Niewielu. Polacy i W∏osi
sà niestety na szarym koƒcu tego lingwistycznego rankingu, albowiem dopiero
teraz zaczyna si´ przywiàzywaç wag´ do nauki j´zyków obcych. W Luksemburgu
niemal ka˝dy zna przynajmniej dwa j´zyki obce w takim stopniu, by móc prowadziç p∏ynnà konwersacj´. Podobnie rzecz si´ ma z obywatelami Holandii, Danii
i Szwecji. Nieco mniejsze zdolnoÊci j´zykowe wykazujà Brytyjczycy, Irlandczycy
i Portugalczycy, gdy˝ tylko jedna trzecia z nich w∏ada jakimÊ j´zykiem obcym.
Najpowszechniej wyk∏adanym j´zykiem w szko∏ach krajów Unii jest oczywiÊcie
angielski, francuski znajduje si´ na drugim miejscu.
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In vino
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Odpowiednie na ka˝dà okazj´
Idàc za radà naszych czytelników,
rozpoczynamy seri´ publikacji poÊwi´conych „kulturze wina”: od uprawy winoroÊli poczynajàc, poprzez
znaczenie etykiety, degustacj´
i kompozycj´ potraw. Oprócz tego
pojawi si´ wiele ciekawostek, rad
a tak˝e ma∏y s∏owniczek, rodzaj
„winiarskiego elementarza”.
Wino nie jest wy∏àcznie produktem
spo˝ywczym, jest tak˝e przedmiotem marzeƒ, opowieÊci, kojarzy si´
z okreÊlonym krajobrazem, kulturà
i tradycjà. Temat pasjonujàcy i bardzo modny. Wystarczy wspomnieç
o wcià˝ rosnàcej popularnoÊci wina

w Êwiecie i zainteresowaniu turystykà, w której doznania kulinarne odgrywajà istotnà rol´. Wcià˝ roÊnie
liczba osób znajàcych si´ na winie,
lub takich, które chcà poszerzyç
wiedz´ o tym szlachetnym napoju.
Sà to ludzie zainteresowani zdobywaniem doÊwiadczeƒ i prowadzeniem odmiennego stylu ˝ycia, mniej
impulsywnego i stresujàcego, opartego na kontakcie z naturà, z otaczajàcym Êrodowiskiem, ludzie, którzy cenià sobie przede wszystkim
jakoÊç ˝ycia, dobre samopoczucie,
kondycj´ fizycznà i psychicznà.
Chyba nigdy nie by∏o lepszej okazji
do rozwijania zainteresowaƒ winem,

fot. SATIZ Poland
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wino

veritas
którego produkcjà zajmujà si´ ludzie
ju˝ od epoki bràzu – prawie 6000
lat. DziÊ bogactwo oferowanych gatunków wina przyprawia o zawrót
g∏owy. Na wszystkich kontynentach,
w dziesiàtkach krajów opracowuje
si´ fantastyczne receptury tworzone z setek gatunków winoroÊli.
W ka˝dym sklepie z winami oraz
w wielu restauracjach mo˝na natrafiç na ustawione na pó∏kach (lub
le˝akujàce w piwnicach), równe
szeregi butelek opatrzonych etykietami z ró˝nych stron Êwiata.
W wi´kszoÊci sà to gatunki win dost´pne dla kieszeni przeci´tnie zarabiajàcego cz∏owieka.
Mamy przed sobà tak nieograniczonà i bogatà skal´ wyboru win, ˝e
czasem odczuwamy wr´cz parali˝ujàcà obaw´ wynikajàcà z niedostatecznej ich znajomoÊci. PrzyrzàdziliÊmy, na przyk∏ad, wspania∏à kolacj´
i nie potrafiliÊmy dobraç w∏aÊciwie
wina. „A przecie˝ to by∏a chyba dobra marka – myÊleliÊmy – z bogato
zdobionà etykietà i efektownie
brzmiàcà nazwà...”.
JAK ROZSMAKOWAÅ SI¢ W WINIE
Je˝eli rzeczywiÊcie chcemy
przestàpiç próg tajemniczego
Êwiata wina, za ka˝dym razem,
gdy podnosimy kieliszek do ust,
zastanówmy si´ przez chwil´:
Czy to wino jest dobre?
Czy ju˝ kiedyÊ je pi∏eÊ/-aÊ?

Czy jest w smaku podobne do
wina, pitego ju˝ kiedyÊ?
Jaki ma smak i aromat?
Jak si´ nazywa?
W ten prosty sposób mo˝emy
stworzyç nasz osobisty bank danych
lub te˝ w∏asnà degustacj´, którà
zawsze b´dziemy przechowywaç

fot. SATIZ Poland

czysz si´ do naszej zabawy. Bo w∏aÊnie o zabaw´ tu chodzi. Czy sà bowiem inne zainteresowania, które
mogà dostarczyç tyle naturalnej
przyjemnoÊci, pomóc wyostrzyç
zmys∏y, okazaç w∏aÊciwoÊci terapeu-

w pami´ci i wykorzystywaç
w dowolnej chwili. Niezale˝nie
bowiem od wielu rad specjalistów
oceniajàcych poszczególne wina na
podstawie ich gatunku, rocznika,
smaku, zapachu, wyglàdu, itp., to

tyczne i wreszcie
uruchomiç ca∏y nasz
kapita∏ kultury, tradycji,
sztuki i nauki, poszerzyç
horyzonty poznania, sk∏oniç
wreszcie do podró˝owania do
najpi´kniejszych regionów Êwiata?
Okazji do picia wina nie brakuje.
Byç mo˝e nie zdarza si´ to codziennie, ale w ciàgu kilku miesi´cy
mo˝na wypiç nawet do pi´tnastu,
dwudziestu kieliszków ró˝nych gatunków win.
Przekszta∏çcie te napr´dce zorganizowane degustacje w rodzaj kulturalnego Êwi´ta, w chwil´, która nas
wzbogaci, o czym wiedzieli ju˝ staro˝ytni mówiàc, ˝e wino zawiera
prawd´ (in vino veritas), zbli˝ajàc
ludzi ku sobie.
ostatecznie przecie˝ my sami,
dzi´ki posiadanej kulturze,
wra˝liwoÊci i doÊwiadczeniu,
dokonywaç b´dziemy
odpowiedniego wyboru wina
na konkretnà okazj´, oceniaç
jego w∏aÊciwoÊci i rozmawiaç
o nim z naszymi goÊçmi.
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Mo˝e si´ te˝ zdarzyç, ˝e uczestniczymy w proszonej kolacji w restauracji z kimÊ wa˝nym i powszechnie
szanowanym, kto w chwili, gdy przychodzi do wyboru wina, podaje nam
kart´ i spoglàdajàc na nas badawczo, szepcze: „Prosz´ wybraç coÊ
odpowiedniego...” lub jeszcze gorzej: „Chcia∏bym spróbowaç czegoÊ
nowego, prosz´ coÊ zasugerowaç...” Koszmar porównywalny chyba tylko z egzaminem maturalnym!
JeÊli wszystko to, co do tej pory powiedzieliÊmy, nie budzi w tobie ˝adnych emocji, to pewnie seria publikacji na temat wina, którà przygotowaliÊmy, oka˝e si´ bezcelowa. Je˝eli
jednak nale˝ysz do osób, którym
zdarza si´ powiedzieç: „Czy czujesz
ten poziomkowy aromat pomieszany
z zapachem Êwie˝o Êci´tego siana?”, którzy zbli˝ajàc nos do kieliszka, naprawd´ rozpoznajà w bukiecie
wszystkie te zapachy, oraz majà
ochot´ powtórzyç raz jeszcze t´
czynnoÊç, na pewno ch´tnie w∏à-
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El˝bieta i Andrzej Lisowscy

podró˝e
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Ameryka

na Ukrainie
W Odessie kwitnie kapitalizm, ale
nikt nie burzy kilkudziesi´ciometrowego pomnika Lenina, zbudowanego
w 1967 roku przez twórc´ moskiewskiego mauzoleum. Przynale˝noÊç do
Ukrainy nie t∏umi t´sknoty za XIX wiekiem, gdy Odess´ nazywano Rosyjskà
Amerykà. Tutaj na co dzieƒ powaga
Eisensteina – twórcy filmu „Pancernik
Potiomkin” – przeplata si´ z humorem Juliusza Machulskiego i Jerzego
Stuhra. Bo Odessa to ciàg∏e powroty
na Schody Potiomkinowskie i do sàsiadujàcej z nimi, otwartej w czerwcu
2001 roku, restauracji „De˝a wju”.
Przed wejÊciem zdj´cie Statuy WolnoÊci dzier˝àcej w r´ce sierp i m∏ot, a na
drzwiach informacja: „Osoby, które
nie spodobajà si´ administracji mogà
nie zostaç wpuszczone do Êrodka”.
Dost´pu broni tak˝e odêwierny w takiej samej liberii jak ten z filmu Machulskiego „Deja vu”. Boimy si´, ˝e
poprosi o „propusk”, ale w koƒcu
us∏u˝nie otwiera drzwi. W sieni wita
du˝e popiersie Lenina z pe∏nà optymizmu sentencjà: „Na rowerze do Êwietlanej przysz∏oÊci!”. Nad wszystkim
Wszystko ju˝ by∏o.
I wszystko si´ powtarza.
Deja vu, a raczej De˝a
wju – jak to w Odessie,
wielonarodowym tyglu,
mieÊcie specyficznego
humoru. Ze Êwiata
restauracji „De˝a wju”

góruje wymachujàcy szablà Jerzy
Stuhr w mundurze bia∏ogwardzisty.
Wkraczamy w chroniony kiedyÊ ˝elaznà kurtynà Êwiat agitacji i propagandy. W realnoÊç Zwiàzku Radzieckiego.
W toalecie mo˝emy zobaczyç aparatur´ do produkcji samogonu. Plakaty
przypominajà, ˝e „Kto nie pracuje,
ten nie je” a „Troszczy si´ o nas na
Kremlu towarzysz Stalin”. Bar to po
prostu wyj´ta z filmu Machulskiego

wychodzimy wprost na
legendarne Schody
Primorskie, zwane
Potiomkinowskimi. Majà
192 stopnie, 136 metrów
d∏ugoÊci i 27 wysokoÊci.
Zbudowano je w latach
1834-1841. ¸àczà stare

„Bu∏ocznaja” z wycelowanym w goÊci
cekaemem. Tym samym, który widzowie oglàdali w filmie „Deja vu”. Cz´Êç
stolików ustawiono poÊród okr´towych kominów (ze znakiem sierpa
i m∏ota) – na pok∏adzie otoczonego
wodà statku „Abchazja”...
Przebrani za pionierów i komsomolców kelnerzy uwijajà si´ jak w ukropie, bo na brak goÊci restauracja nie
narzeka. Nowo zatrudniani pracownicy oglàdajà w ramach szkolenia film
„Deja vu”. Najwi´ksze wra˝enie robi
jednak menu – pe∏ne reprodukcji agitacyjnych plakatów i nazw nieznanych nigdzie indziej potraw. Mo˝na
delektowaç si´ „Êwie˝à komsomo∏kà”, „karlmarksizmem”, „˝artem
Pinocheta”, „zakàskà proletariackà”,
czy daniem „Proletariusze wszystkich
krajów ∏àczcie si´!”. „Ateizm po
ch∏opsku” to po prostu jesiotr w warzywach a sa∏atka z tuƒczyka – „Siódma Flota USA”. My zamówiliÊmy coÊ
l˝ejszego – „Êniadanie komsomolca
na dwie osoby”. DostaliÊmy kawa∏
chleba i s∏oniny, puszk´ szprotek,
cebul´ i czystà wódk´...

z nowym. Miasto
z portem. Restauracj´
Deja Wju z Dworcem
Morskim i hotelem
Kempinski, który nie bez
oporów mieszkaƒców
wpisa∏ si´ w pejza˝ portu
i miasta (w nocnych

Êwiat∏ach przypomina
nowojorski Emipre State
Building). To na tych
schodach zgin´∏o z ràk
bia∏ogwardzistów ponad
dwa tysiàce ludzi.
Tutaj postawi∏
kamery Einsenstein,

gwarancj´, ˝e teÊciowa u niego si´
nie zasiedzi... Anegdot jest wi´cej
a corocznie, 1 kwietnia, miasto organizuje Festiwal Humoru. Nieprzypadkowo w∏aÊnie tutaj znalaz∏a tak wielu
zwolenników restauracja „De˝a wju”.
Miejska przewodniczka Emilia Botovkina uwa˝a, ˝e to przybysze z ró˝nych
stron Êwiata (w tym s∏ynàcy z humoru
Kozacy) wytworzyli nie tylko specyficzny humor, ale i charakter miasta.
I w∏aÊnie oni sprawili, ˝e Odessa tak

w misce z cementem mafioso...
Warto wybraç si´ tak˝e na owiany legendà pobliski Most TeÊciowej. W∏aÊnie z niego mo˝na oglàdaç najstarsze
domy w Odessie. Podobno kaza∏ ten
most postawiç dygnitarz partyjny z lat
szeÊçdziesiàtych. Chcia∏ mieç bli˝ej
z pracy do teÊciowej. Z∏oÊliwi twierdzà, ˝e by∏o inaczej i most dawa∏

bardzo ró˝ni si´ zarówno od innych
miast Ukrainy, jak i Rosji. Nieporozumienia j´zykowe tak˝e rodzi∏y humorystyczne sytuacje. Z kolei przebywajàcy na wakacjach w Odessie
Igor Studnicki – polski lekarz z Podola twierdzi, ˝e Odessa by∏a terenem wielkich spekulacji. Jedni handlowali uczciwie, inni nie. I w∏aÊnie

a wiele lat póêniej Juliusz
Machulski.
ArtyÊci zawsze lubili
Odess´, choç niektórzy
– jak Puszkin i Mickiewicz
– znaleêli si´ tutaj na
przymusowym zes∏aniu.
Ludzi sztuki przyciàga∏a

nie tylko niezwyk∏a
atmosfera
manifestujàcego
niezale˝noÊç miasta, ale
i najstarsza w Rosji
i ZSRR wytwórnia
filmowa. Tutaj, w pokoju
nr 326 Hotelu Londynskij,

ten nieuczciwy sposób by∏ wyÊmiewany. Urodzony w Odessie Siergiej
Straszny widzi to jeszcze inaczej: „Ka˝dy mówi tutaj inaczej i broni swojego,
czy to muzu∏manin, czy chrzeÊcijanin.
A ∏àczy ich w∏aÊnie humor”.
Z tarasu restauracji „De˝a wju” patrzymy po raz ostatni na mrugajàce
Êwiate∏ka Zatoki Odesskiej i pe∏en
neonów Hotel Kempinski, na Statu´
WolnoÊci dzier˝àcà na plakacie sierp
i m∏ot, który tak˝e mruga nachalnie
w Êrodku neonu – nazwy restauracji.
To si´ zdarzy∏o. Wszystko ju˝ by∏o. Jak
w filmie. Jak to w Odessie.
Dartunyan Levon – administrator restauracji „De˝a wju” – nie jest jednak
sentymentalny. To co zrobiono tutaj
uwa˝a za normalne. Po prostu miejscowa m∏odzie˝ i zagraniczni goÊcie
mogà namacalnie odczuç agitacj´
i zobaczyç propagand´ – realnoÊç
Zwiàzku Radzieckiego. I mogà porównaç jà z ówczesnà rzeczywistoÊcià
Ameryki. A wybierajà to, co im si´
bardziej podoba.

legendarna amerykaƒska
tancerka Isadora Duncan
spotyka∏a si´ z rosyjskim
poetà Siergiejem
Jesieninem. Isadora
zgin´∏a, gdy jej szal
zaplàta∏ si´ w szprychy
kó∏ samochodu Bugatti.

Czy to, ˝e tak witalna,
radosna, bywa∏a tutaj
da∏o jakàÊ czàstk´
energii Odessie?
MyÊlimy o tym ˝egnajàc
w porcie brytyjski
statek z dwoma
tysiàcami turystów.
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Na znudzonych sowieckà rzeczywistoÊcià czeka amerykaƒskie skrzyd∏o
restauracji, przybli˝ajàce czasy prohibicji w Chicago. Tak˝e warto zajrzeç
do toalety, by zobaczyç jak w Ameryce p´dzono bimber. W samej restauracji jest bardziej nobliwie. Kontury
zunifikowanych drapaczy chmur, Cadillac z epoki (a na nim atrapy pieczywa z butelkami bimbru, który u Machulskiego w´drowa∏ saniami na Alask´), mi´kkie fotele... No i zatopiony
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filmy

Joanna Polak

Przystojniak

w szkole dziewic
Przed nami d∏ugie jesienne wieczory, w czasie których b´dzie mo˝na sporo czasu poÊwi´ciç na hobby filmowe.
Nawet osobom, które
nie orientujà si´ w najnowszych
trendach
muzycznych, z czystym
sumieniem warto poleciç g∏oÊny ju˝
film „8 mila”. G∏ównà rol´ zagra∏
w nim kontrowersyjny raper Eminem.
Krytycy zgodnie przyznajà, ˝e jest to
kreacja jego ˝ycia. Postaç Rabbita
– bia∏ego ch∏opaka, który przy pomocy hip-hopu stara si´ wyrwaç z getta,
jest wiarygodna, bo podobno oparto
jà na wàtkach z ˝ycia Eminema. Jimmy Smith, zwany Rabbitem, mieszka
ponad 8 mil od centrum miasta. Tam
zaczyna si´ piek∏o, a miejsce, które
konkretnie zamieszkuje bohater, to
jedno z najbardziej przygn´biajàcych
miejsc na Ziemi. Osiedle przyczep
campingowych jest siedliskiem wszelkiego rodzaju nieudaczników i wykolejeƒców. To, ˝e ch∏opakowi udaje si´
przedrzeç do lepszego Êwiata, jest wy-

∏àcznie jego zas∏ugà i jego
talentu. Osoby, które do
tej pory z rezerwà podchodzi∏y do Eminema, po
obejrzeniu filmu mogà
zmieniç zdanie.
Bardzo oryginalnym obrazem jest francuska produkcja „Szko∏a dziewic”. W g∏ównej roli wyst´puje znakomita aktorka Isabelle Hupert. Fabu∏a
jest oparta na prawdziwych postaciach i wydarzeniach. Madame de
Maintenon by∏a kurtyzanà i sekretnà
ma∏˝onkà króla Ludwika XIV. Zrobi∏a
dla francuskiej kultury wiele dobrego.
By∏a lubiana i podziwiana. Poniewa˝
sama pochodzi∏a z zacnego, ale ubogiego domu, za cel postawi∏a sobie
stworzenie szko∏y dla
dziewczàt podobnych
sobie. ¸adne, porzàdne uczennice uczà
si´, jak zaistnieç
w dworskim Êwiecie,
jak si´ zachowaç, jak
rozwijaç w sobie pi´kno duchowe. Nieste-

PREMIERY
„Godsend”
Film poruszajàcy
kontrowersyjnà
problematyk´
klonowania.
Ma∏˝eƒstwo, które
straci∏o oÊmioletniego
synka, decyduje si´ na

ty, eksperyment nie zdaje egzaminu.
Dla dworzan m∏ode dziewcz´ta to
jedynie obiekt zabaw erotycznych.
Historia êle si´ koƒczy, cz´Êç z nich
nie potrafi znieÊç pora˝ki i poni˝enia,
popadajàc w depresj´ i ob∏´d.
Ma∏o kto pami´ta dziÊ, ˝e Mickey Rourke by∏ kiedyÊ Êwietnym aktorem,
który ma w swoim dorobku naprawd´
doskona∏e role. „åma barowa”, „Harry Angel”, czy wreszcie „Przystojniak” to dowody na to, ˝e Rourke potrafi∏ zagraç tak, ˝e widza przechodzi∏y ciarki. „Przystojniak” to historia
m´˝czyzny ˝yjàcego z oszpeconà od
urodzenia twarzà, od którego ludzie
odwracajà g∏owy. Ma on jednak jeden
talent – jest genialnym przest´pcà,
któremu dotychczas wszystko wychodzi. Do czasu, a˝ zdradzà go
najlepsi kumple. Trafia do
wi´zienia, gdzie w ramach
eksperymentu przechodzi
operacj´ plastycznà. Odmieniony, z „normalnym”
obliczem, mo˝e w ukryciu
planowaç zemst´ na by∏ych
towarzyszach.

makabryczny eksperyment.
Tajemniczy naukowiec
namawia par´, aby
zdecydowa∏a si´ na
odtworzenie genów
ma∏ego Adama.
Wszystko wydaje si´ iÊç
pomyÊlnie, a˝ do momentu,
kiedy ch∏opiec osiàga wiek,

w którym zginà∏ jego
pierwowzór.
Z jego psychikà zaczynajà
si´ dziaç niesamowite
i niepokojàce rzeczy...
„Godsend” Re˝.: Nick
Hamm, wyst.: Greg Kinnear,
Rebecca Romijn Stamos,
Robert de Niro

Âmia∏o mo˝na powiedzieç, ˝e Ota Pavel to zjawisko niezwyk∏e i zachwycajàce w europejskiej, a nawet Êwiatowej
literaturze. Czeski dziennikarz, którego
nie oszcz´dza∏o ˝ycie (w dojrza∏ym wieku popad∏ w chorob´ psychicznà),
traktowa∏ pisanie jako form´ terapii.
Do tej pory polscy czytelnicy mogli zapoznaç si´ ze zbiorem opowiadaƒ
zawartych w tomie „Âmierç pi´knych
saren”. Pisarstwo Pavla pe∏ne jest
gorzkiego poczucia humoru i nostalgii.
Jest to styl jedyny w swoim rodzaju,
lekko infantylny, a zarazem niesamowicie dojrza∏y. „Jak tata przemierza∏
Afryk´” to kolejna porcja opowiadaƒ,
z których pierwsze stanowi wzruszajàcà
opowieÊç na temat „dlaczego pisz´”.
To ksià˝ka intymna i kameralna, z pewnoÊcià nie pobije masowych rekordów
czytelnictwa, ale dojrza∏y odbiorca
dostrze˝e w niej
prawdziwy rarytas.
Ota Pavel
„Jak tata przemierza∏ Afryk´.
Wydawnictwo
Literackie.
Warszawa 2004.

„The Company”
Robert Altman podobno
zawsze chcia∏ nakr´ciç
film poÊwi´cony
Êrodowisku baletowemu.
Pomog∏a mu w tym
aktorka grajàca g∏ównà
rol´ w „The Company” –
Neve Campbell. Neve

Przy okazji fali popularnoÊci ksià˝ki
„Kod Leonarda da Vinci” nastàpi∏o
spodziewane i wzmo˝one zainteresowanie tajemniczym zakonem templariuszy. Âwi´ty Graal od lat fascynowa∏
naukowców i artystów, poczàwszy od
przeÊmiewców z grupy Monthy Python, a skoƒczywszy na powa˝nych,
naukowych
pracach. Warto spojrzeç na problem
okiem realisty i dowiedzieç si´, co
w owych dociekaniach jest prawdà,
a co naros∏à przez
lata legendà. Croce
to mediewista, badacz, któremu mo˝na zaufaç. Dokonuje on przeglàdu zakonów bioràcych
udzia∏ w krucjatach, a wszystko napisane jest przyst´pnych i prawie beletrystycznym stylem. To bardzo wartoÊciowa i relaksujàca lektura, a przy
okazji mo˝na dowiedzieç si´ paru
arcyciekawych rzeczy.
Vittorangelo Croce: Tajemnice Templariuszy i upadek Królestwa Jerozolimy. Wydawnictwo M. Kraków 2004.

w przesz∏oÊci by∏a dobrze
zapowiadajàcà si´
baletnicà, porzuci∏a jednak
taniec na rzecz aktorstwa.
Akcja rozgrywa si´
w Joffrey Ballet Company.
Kamera towarzyszy
tancerzom w ich
codziennych zaj´ciach,

w osobistych dramatach.
Altman, jak zawsze
okazuje si´ doskona∏ym
obserwatorem ludzkich
zachowaƒ.
„The Company” Re˝.:
Robert Altman, wyst.:
Neve Campbell, Malcolm
McDowell, James Franco.

ksià˝ki

Gra˝yna Dobroƒ to znana
od lat propagatorka zdrowego trybu ˝ycia. Dziennikarka radiowej Trójki do
swego codziennego programu zaprasza specjalistów od ˝ywienia, kondycji fizycznej, dobrego samopoczucia. Audycje,
choç krótkie, niosà ze sobà sporà
dawk´ przydatnych i praktycznych informacji. Zaproszeni goÊcie doradzajà
s∏uchaczom, jak poradziç sobie
z chandrà, jak si´ prawid∏owo relaksowaç, jak uniknàç jesiennego ataku
grypy. Zapis audycji jakiÊ czas temu
trafi∏ w r´ce czytelników. „Na okràg∏o
zdrowym byç” to przebój tegorocznych Mi´dzynarodowych Targów Ksià˝ki w Warszawie. Dla kogoÊ zainteresowanego problematykà higienicznego
trybu ˝ycia, na pewno znajdzie si´ tu
wiele màdrych i praktycznych wskazówek. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekaç na nast´pnà edycj´ radiowych pogadanek Gra˝yny Dobroƒ.
Gra˝yna Dobroƒ: Na okràg∏o zdrowym
byç. Wydawnictwo Jacek Santorski.
Warszawa 2004.
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do templariuszy

Joanna Polak

Od dobrego zdrowia
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Jerzy Bàk, rys. Janusz Stefaniak

osobliwoÊci
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Pogoda i

samopoczucie

W naszym umiarkowanym klimacie
najlepsze warunki dla dobrego samopoczucia to temperatura 20oC i wilgotnoÊç wzgl´dna 50%. Wi´kszoÊç z nas
uwielbia dni s∏oneczne, bowiem promieniowanie S∏oƒca wzmaga dzia∏anie
gruczo∏ów wydzielania wewn´trznego,
uk∏adu krwiotwórczego, przemiany
materii oraz zwi´ksza odpornoÊç cz∏owieka na zaka˝enia. Sprawia, ˝e
mamy dobry humor, zdrowy sen oraz
dobrà zdolnoÊç koncentracji. Odczuwamy radoÊç i ˝yczliwy stosunek do
bliênich. Czujemy si´ silni, bardziej
opanowani, odporni na stresy i przeciwnoÊci losu. JesteÊmy aktywni fizycznie i pozytywnie nastawieni do Êwiata,
a tak˝e... bardziej wydolni seksualnie.
Niekorzystnie wp∏ywajà na nas fronty
atmosferyczne, szczególnie ch∏odne,
którym oprócz zmian ciÊnienia towarzyszy spadek temperatury i wzrost
pr´dkoÊci wiatru. Wzrost cz´stotliwoÊci tzw. zdarzeƒ kardiologicznych, jakimi sà zawa∏y, migotanie przedsionków
i zgony, obserwuje si´ w∏aÊnie w uk∏adach ni˝owych, w strefie frontów atmosferycznych, w powietrzu ciep∏ym
Liczba meteoropatów
– bo tak w∏aÊnie
medycyna nazywa ludzi
wra˝liwych na zmiany
aury – systematycznie
roÊnie. Z badaƒ
przeprowadzonych
w Polsce wynika, ˝e

i wilgotnym o obni˝onej zawartoÊci tlenu oraz w Êrodowisku atmosferycznym
zimnym, wilgotnym i wietrznym typowym dla tzw. zgni∏ego wy˝u. Dob´
przed nadejÊciem frontu atmosferycznego, cz´Êciej ni˝ zwykle, zdarzajà si´
wypadki drogowe i wypadki przy pracy.
Stwierdzono te˝, ˝e masy zimnego powietrza majà wp∏yw na najwi´kszà
iloÊç chorób. Nasilajà si´ wtedy dolegliwoÊci zwiàzane z migrenà, cukrzycà,
chorobami uk∏adu krà˝enia i infekcjà.

wra˝liwych na zmiany
pogody jest a˝ 70
procent kobiet i po∏owa
populacji m´˝czyzn.
WÊród meteoropatów
zdarzajà si´ tak˝e ludzie
m∏odzi i dzieci, które na
zmian´ aury reagujà

Wzmaga si´ depresja oraz sk∏onnoÊç
do samobójstw i wypadków. Pogody
ni˝owe z wiejàcymi wiatrami pot´gujà
bóle reumatyczne i objawy zwiàzane
z astmà oskrzelowà. Podwy˝szajà te˝
ciÊnienie krwi. Pochmurne deszczowe
dni przynoszà ból osobom z chorobami stawów. Najgorsze sà bóle przed
deszczem. W tym czasie pacjenci ze
sk∏onnoÊciami do alergii skar˝à si´ na
opuchni´te powieki, sw´dzenie oczu
i katar sienny. èle znosimy tak˝e parnà
pogod´ upalnà – z temperaturà powietrza 30oC., która towarzyszy na
ogó∏ nap∏ywowi powietrza zwrotnikowego. Taka pogoda utrudnia oddawanie ciep∏a przez drogi oddechowe
i skór´ oraz obcià˝a uk∏ad termoregulacji organizmu. Jest êle tolerowana
przez osoby z dysfunkcjà uk∏adu krà˝enia. Niekorzystny wp∏yw na organizm
cz∏owieka majà te˝ tzw. wiatry fenowe,
do których nale˝y wyst´pujàcy zarówno w Sudetach jak i w Karpatach wiatr
halny. Jest to wiatr o du˝ej pr´dkoÊci,
ciep∏y, suchy i porywisty. Powstaje
podczas przemieszczania si´ mas
powietrza przez ∏aƒcuchy górskie.

niepokojem,
zaburzeniami snu
i brakiem apetytu.
Najwi´cej meteoropatów
zdarza si´ wÊród ludzi
chorych, a takie choroby
jak: wieƒcowa,
nadciÊnieniowa,

wrzodowa oraz choroby
reumatyczne, alergiczne,
uk∏adu oddechowego
i psychiczne zaliczane sà
do tzw. chorób
meteotropowych.
Trzeba tu jednak
wyraênie podkreÊliç,

˝e bodêce pogodowe
nie wywo∏ujà tych chorób,
a tylko powodujà
zaostrzenie
ich objawów.
Do dolegliwoÊci
meteotropowych nale˝à
os∏abienie, sennoÊç

Nie wymyÊlono jeszcze skutecznego
lekarstwa na meteoropati´. Meteoropaci ratujà si´ przed sennoÊcià najcz´Êciej fili˝ankà mocnej kawy lub innego
napoju zawierajàcego kofein´. Niektórzy zaczynajà dzieƒ od gimnastyki przy
otwartym oknie, co pomaga im poprawiç samopoczucie. Wiele osób si´ga
po Êrodki farmakologiczne. Jednak po
d∏u˝szym okresie leczenia, zwanego
s∏usznie objawowym, farmaceutyk
przestaje dzia∏aç, gdy˝ organizm przy-

zwyczaja si´ do leku, a co najgorsze
– mogà si´ pojawiç dotkliwe skutki
niepo˝àdane. Tego typu niebezpieczeƒstwo nie wyst´puje w przypadku
zio∏olecznictwa. Wspó∏czesna medycyna wyodr´bni∏a szereg zió∏ skutecznie
∏agodzàcych objawy meteoropatii. Do
najbardziej skutecznych nale˝à:
Koz∏ek lekarski – dzia∏a silnie uspokajajàco a jednoczeÊnie poprawia
koncentracj´ i wydolnoÊç umys∏owà.
Zawarte w nim substancje obni˝ajà
nadpobudliwoÊç kory mózgowej, co

lub bezsennoÊç,
dekoncentracja,
zm´czenie, zniech´cenie,
apatia, brak apetytu,
mniejsza wydolnoÊç
fizyczna, a tak˝e bóle
blizn pourazowych,
i tzw. bóle fantomowe

dzia∏a kojàco i zmniejsza napi´cie nerwowe. Sk∏adniki czynne dzia∏ajà rozkurczowo, co zapobiega zaw´˝aniu si´
naczyƒ krwionoÊnych i hamowaniu
przep∏ywu krwi. Dlatego koz∏ek lekarski jest wskazany przy migrenie, w nerwicach czynnoÊciowych – szczególnie
uk∏adu krà˝enia i zaburzeniach neurowegetatywnych. Pomaga te˝ w stanach spastycznych uk∏adu pokarmowego. Szyszki chmielu – ∏agodzà
zaburzenia nerwowe i stany zwi´kszonej dra˝liwoÊci i co
jest wa˝ne – dzi´ki zawartej w nich lupulinie, u∏atwiajà zasypianie dajàc spokojny
i zdrowy sen. Lipulina
obni˝a te˝ ciÊnienie
krwi, pomaga uspokoiç si´ i pozbyç stresu. LiÊç melisy – tonizuje uk∏ad nerwowy.
Jest zw∏aszcza skuteczny na objawy nerwicy, czy te˝ stresu
pod postacià dolegliwoÊci przewodu pokarmowego. Poza tym melisa ∏agodzi
przykre uczucie Êciskania w do∏ku
i kolkowe bóle brzucha. Ziele m´czennicy cielistej – równie˝ dzia∏a
uspakajajàco i u∏atwia zasypianie.
Wymienione zio∏a pozwalajà pozbyç
si´ nadmiernej nerwowoÊci i zaburzeƒ
snu. Zaleca si´ te˝ sta∏e przyjmowanie
preparatów witaminowych z mikroelementami, picie naparów z dziurawca,
które poprawiajà nastrój oraz zio∏owe
kàpiele uspokajajàce w naparach na
przyk∏ad z siana.

– wyst´pujàce
w amputowanej
koƒczynie. Sporo
meteoropatów reaguje
na zmiany pogody
migrenà, która nie jest
zwyk∏ym bólem g∏owy.
Charakterystyczne dla

niej objawy to pulsujàcy
ból o zmiennym nasileniu
wyst´pujàcy tylko po
jednej stronie g∏owy,
nudnoÊci a nawet
wymioty, nadwra˝liwoÊç
na Êwiat∏o, a czasem te˝
zaburzenia wzroku.
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W czasie jego wyst´powania obserwuje si´ u ludzi wra˝liwych wzmo˝onà pobudliwoÊç fizycznà i psychicznà, zaburzenia uk∏adu krà˝enia, niepokój, ogólne os∏abienie, l´k, depresj´, bóle g∏owy. W czasie wiatru halnego zauwa˝a
si´ równie˝ wzrost liczby samobójstw,
bójek i wypadków drogowych.
Istotnà rol´ w przeciwdzia∏aniu skutkom niekorzystnej pogody odgrywa
higieniczny tryb ˝ycia, np. ruch na
Êwie˝ym powietrzu, który dotlenia
wszystkie komórki organizmu. W czasie wyst´powania zjawisk meteorologicznych o du˝ej
aktywnoÊci biotropowej,
osoby chore powinne
prowadziç oszcz´dny
tryb ˝ycia, a wi´cej czasu przeznaczaç na wypoczynek. Ludzie z chorobami uk∏adu sercowo
– naczyniowego powinni
wtedy regularnie za˝ywaç leki nasercowe zapisane przez lekarza
prowadzàcego, który
mo˝e równie˝ zaleciç w sytuacjach
wzmo˝onego napi´cia dodatkowo lek
uspakajajàcy lub nawet przeciwl´kowy. Wa˝ne jest te˝, aby w czasie
zmian frontów atmosferycznych sercowcy unikali zwi´kszonego wysi∏ku fizycznego i silnych emocji. Wiosna i jesieƒ sà porami roku, kiedy to zmiany
pogodowe sà szczególnie nasilone.
W∏aÊnie wtedy u osób z chorobà wrzodowà dochodzi do nasilenia dolegliwoÊci. Muszà one przestrzegaç diety
oraz za˝ywaç leki przeciwwrzodowe.
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54
54

150
150

6,0
6,0

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1108
1108

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

22.525
24.735

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

PANDA

ACTUAL
ACTIVE
DYNAMIC
ACTUAL VAN (4-miejscowy)

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
SEICENTO

ACTUAL
ACTIVE

3-drzwiowy
3-drzwiowy

187.143.2
187.243.2

• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Klimatyzacja z∏ 2.975 • 028 – Elektr. podnoÊnik szyb z∏ 595 • 030 – Przyciemniane szyby aterm. z∏ 255 • 082 – Przyst. pod radio z∏ 170 • 097 – Lampy przeciwmgielne z∏ 425 • 108 – Felgi alum. z∏ 1.062,50 •112 – Wpomaganie elektryczne kierownicy z∏ 1.615 • 195 – Siedz. tylne dzielone z∏ 340 • 197 – Fartuchy p. b∏otne kó∏ tyln. z∏ 42,50 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 913,75 • 228 – Centralny zamek z∏ 297,50 • 313 – Autoradio z∏ 1.105 • 399 – Dach otwierany elektr. – d∏ugi z∏ 2.040 • 431 – Ko∏a ze stopu + opony poszerzone z∏ 1.232,50 • 457- Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 935 • 564 – Radio z CD z∏ 1.360 • 718 – System audio hi-fi z∏ 510 • 5B2 – Lakier sportowy z∏ 340 • 927 – Listwy ochronne drzwi
z∏ 127,50 • 58H – Pakiet Estetyka z∏ 170

25.330
26.945
30.430
28.475

1108
1108
1242
1108

54
54
60
54

150
150
155
150

5,7
5,7
5,6
5,7

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

169.010.0
169.022.0
169.033.0
271.221.0

• 008 – Zamek centr. ster. pilotem z∏ 340 • 009 – ABS z∏ 1.785 • 011 – Reg. wys. kierow. z∏ 340 • 025 – Klimat. man. z∏ 3.060 • 041 – Elektr. ster. lusterka z∏ 425 • 082 – Instal. radia z∏ 297,50
• 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 112 – Wpom. elektr. kierow. z∏ 1.487,50 • 140 – Klimat. automat. z∏ 4.675 • 182 – Dwa zag∏. tylne tapicerowane z∏ 127,50 • 195 – Siedz. tylne
dziel. 50/50 z∏ 340 • 198 – Regul. wys. pasa kierowcy z∏ 85 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.020 • 245 – Ster. radiem z ko∏a kier. z∏ 340 • 295 – Siedz. pasa˝. ze zint. schowkiem z∏ 170 • 357 – Relingi dach. z∏ 510 • 392 – ESP z∏ 2.125 • 399 – Elektr. ster. szklany dach SKYDOME z∏ 2.465 • 407 – Skrzynia autom. Dualogic z∏ 5.100 • 428 – Elektr. ster. szyby przednie i centr. zamek z∏ 850 • 431
– Felgi alum. 14”, opony 165/65/14 z∏ 1.275 • 451 – Zintegr. radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.020 • 469 – Przes. i dzielona tylna kanapa z∏ 850 • 499 – Pakiet Fix&Go! z∏ 85 • 502 – Poduszka pow.
pasa˝. z∏ 935 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 850 • 508 – Czujn. park. z∏ 595 • 564 – Zint. radio z odtwarz. CD z∏ 1.275 • 565 – Zmieniarka CD z∏ 850 • 614 Kurtyny pow. z∏ 850 • 626 – Reg. wys.
siedz. kierowcy z∏ 340 • 665 – Zapalniczka z∏ 42,50 • 717 – Zintegr. radio z odtw. CD i MP3 z∏ 1.530 • 718 – System audio Hi-Fi (g∏oÊniki i subwoofer) z∏ 680 • 823 – Gniazdko 12V z∏ 42,50 • 876
– Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 510 • 927 – Ochronne listwy boczne z∏ 170 • 989 – Pakiet dla palàcych z∏ 85 • 50G – Pakiet Hi- Fi (zawiera opcje 008, 041, 097, 245, 357, 564, 718, 927) z∏ 2.975
• 50K – Pakiet Sky (zawiera opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 2.975 • 50Y – Pakiet Class (zawiera opcje 008, 025, 357, 50X, 927) z∏ 2.975 • 90A – Pakiet Estetyka z∏ 170 • 5B2 – Lakier
sportowy z∏ 340

PUNTO

ceny samochodów

CENA

1.2 ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 MULTIJET 16V ACTIVE
1.2 8V SOUND (WER. SPECJALNA)
1.2 8V DYNAMIC
1.2 16V DYNAMIC
1.4 16V DYNAMIC
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC

30.260
32.470
41.820
34.425
34.765
37.145
38.675
44.200

1242
1242
1248
1242
1242
1242
1368
1248

60
60
70
60
60
80
95
70

155
155
164
155
155
172
178
164

5,7
5,7
4,5
5,7
5,7
6,0
6,1
4,5

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

188.010.4
188.110.4
188.111.4
188.120.4
188.210.4
188.213.4
188.219.4
188.211.4

1.2 ACTUAL
1.2 ACTIVE
1.3 MULTIJET 16V ACTIVE
1.2 8V DYNAMIC
1.2 16V DYNAMIC
1.4 16V DYNAMIC
1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC

31.450
33.660
43.010
35.955
38.335
39.865
45.390

1242
1242
1248
1242
1242
1368
1248

60
60
70
60
80
95
70

155
155
164
155
172
178
164

5,7
5,7
4,5
5,7
6,0
6,1
4,5

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

188.040.4
188.140.4
188.141.4
188.240.4
188.243.4
188.249.4
188.241.4
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ALBEA
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• 007 – Sekw. autom. szkrz. biegów (tylko 1,2) z∏ 5.100 • 008 – Centralny zamek ster. z pilota z∏ 382,50 • 009 – ABS z∏ 1.700 • 025 – Klimatyzacja i filtr przeciwpy∏kowy z∏ 3.825 • 063 – Regul.
wys. kierownicy, reg. siedzenia kierowcy, reg. l´dêwiowa z∏ 467,50 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 112 – Wspomag. elektr. kierownicy Dual drive z∏ 1.615 • 140 – Auto. klimat. 2-stref. z∏ 4.675
• 195 – Tylna kanapa dziel. z∏ 340 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.232,50 • 245 – Ster. radiem z kierownicy z∏ 382,50 • 263 – System CONNECT z∏ 5.015 • 269 – System nawigacji z∏ 5.525 • 286
– Dojazdowe ko∏o zapasowe z∏ 0 • 315 – Radio z CD z∏ 1.275 • 320 – Kierow. i dêwignia zmiany biegów pokryte skórà z∏ 340 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 255 • 392 – ESP (tylko z 1.3 JTD 16v i 1.4 16v)
z∏ 2.465 • 400 – Dach otwierany elektr. z∏ 1.700 • 407 – Autom. skrz. biegów MTA (dot. 1.2 8v i 1.3 JTD 16v) z∏ 5.100 • 416 – CRUISE CONTROL (tylko 1.4 16v) z∏ 1.275 • 428 – Elektr. sterowane szyby przed. i centr. zamek z∏ 1.020 • 431 – Felgi alumin. Elegant 14” + opony 185/60/H14 z∏ 1.275 • 432 – Felgi alumin. Elegant 15” + opony 185/55/H15 (dla 1.2 16v i 1.4 16v) z∏ 1.870
• 433 – Felgi alumin. Sport 15” + opony 185/55/H15 z∏ 1.870 • 451 – Radiomagnetofon kasetowy z∏ 850 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 42,50 • 505 – Boczne poduszki pow. z∏ 1.020 • 508 – Czujnik
parkowania z∏ 595 • 543 – Trzeci zag∏ówek tylny i 3-punkt. pas bezp. z∏ 510 • 565 – CD Changer z∏ 1.020 • 614 – Kurtyny pow. z∏ 1.700 • 717 – Autoradio CD MP3 + subwoofer z∏ 1.700 • 717
– Autoradio CD MP3 + subwoofer (dla wersji Sound) z∏ 425 • 718 – Subwoofer z∏ 425 • 5B2/4AS – Lakier sportowy z∏ 467,50 • 833 – Instalacja do telefonu z∏ 170 • 876 – Zderz. w kol. nadwozia
z∏ 510 • 923 – Spoiler dach. z∏ 340 • 927 – Listwy ochronne drzwi z∏ 170

1.2 16V ACTUAL (EL)
1.2 16V ACTIVE (HL)
1.6 16V ACTIVE (HL)

32.385
35.955
39.525

1242
1242
1596

80
80
103

162
162
180

7,0
7,0
8,3

4-drzwiowy
4-drzwiowy
4-drzwiowy

172.263.0
172.273.0
172.274.0

• 009 – ABS z EBD z∏ 2.295 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 108 – Felgi aluminiowe z∏ 1.020 • 195 – Tylna kanapa dziel. z∏ 425 • 210 – Lakier metaliz.
z∏ 1.232,50 • 428 – Elektr. podnosz. szyb przednich drzwi + centr. zamek z∏ 1.275 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.275 • 507 – Wbud. radio z odtwarzaczem kaset. z∏ 1.105 • 626 – Regul.
mech. siedzenie kierowcy (z podparciem l´dêwiowym) z∏ 255

153
167
167
186
153
167
167
186

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

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

173.262.0
173.263.0
173.273.0
173.274.0
277.312.1
277.313.1
277.323.1
277.324.1

STILO

1.4 16V ACTUAL
1.9 JTD 80 ACTUAL
1.4 16V ACTIVE
1.6 16V ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.6 16V DYNAMIC
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN.
2.4 20V ABARTH
1.4 16V ACTUAL
1.9 JTD 80 ACTUAL
1.4 16V ACTIVE
1.6 16V ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.6 16V DYNAMIC
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN.

43.690
50.490
48.025
51.425
58.140
54.995
61.710
65.280
78.115
45.390
52.190
49.725
53.125
59.840
56.695
63.410
66.980

1368
1910
1368
1596
1910
1596
1910
1910
2446
1368
1910
1368
1596
1910
1596
1910
1910

95
80
95
103
115
103
115
140
170
95
80
95
103
115
103
115
140

180
172
180
185
192
185
192
203
215
178
170
176
183
190
183
190
200

6,5
5,4
6,5
7,3
5,3
7,3
5,3
5,4
9,7
6,7
5,5
6,7
7,4
5,4
7,5
5,4
5,6

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

192.3VA.2
192.3V7.2
192.3JA.2
192.3JX.2
192.3J8.2
192.32X.2
192.328.2
192.32R.2
192.3EZ.2
192.5VA.2
192.5V7.2
192.5JA.2
192.5JX.2
192.5J8.2
192.54X.2
192.548.2
192.54R.2

STILO MW

• 009 – ABS z EBD z∏ 2.295 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 108 – Felgi aluminiowe z∏ 765 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.232,50 • 357 – Relingi dachowe z∏ 425
• 428 – Elektr. podnosz. szyb przednich drzwi + centr. zamek z∏ 1.275 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.275 • 507 – Wbud. radio z odtwarzaczem kaset. z∏ 765 • 626 – Regul. mech. siedzenie
kierowcy (z podparciem l´dêwiowym) z∏ 255

1.4 16V ACTUAL
1.9 JTD 80 ACTUAL
1.4 16V ACTIVE
1.6 16V ACTIVE
1.8 16V ACTIVE
1.9 JTD 115 ACTIVE
1.6 16V DYNAMIC
1.8 16V DYNAMIC
1.9 JTD 115 DYNAMIC
1.9 MULTIJET 16V 140 DYN.

47.940
54.740
52.275
55.675
59.075
62.390
59.245
62.645
65.960
69.530

1368
1910
1368
1596
1747
1910
1596
1747
1910
1910

95
80
95
103
133
115
103
133
115
140

176
170
176
183
200
190
183
200
190
200

6,8
5,6
6,8
7,6
8,3
5,6
7,6
8,3
5,6
5,6

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

192.7VA.2
192.7V7.2
192.7JA.2
192.7JX.2
192.7J2.2
192.7J8.2
192.74X.2
192.742.2
192.748.2
192.74R.2

• 023 – Szyby elektr. podn. tylne z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 097 – Zintegrow. Êwiat∏a przeciwmgielne z∏ 340 • 108 – Felgi aluminiowe i opony 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360• 140 – Automat.
klim. dwustrefowa z∏ 5.525 • 140 – Automat. klim. dwustref. (dop∏ata do OPT 025) z∏ 1.700 • 200 – Dod. podgrzewacz temp. wn´trza (dla silnika diesla) z∏ 425 • 205 – Autonom. ogrzewacz Webesto
z∏ 3.910 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.445 • 211 – Tapicerka ze skóry z∏ 5.950 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe i sprys. reflektorów (eliminujà Êw. przeciwmgielne) z∏ 2.975
• 245 – Kierow. pokryta skórà z 6 przyciskami z∏ 595 • 256 – Pojemnik CARGO w baga˝niku (w wersji 5-drzw.) z∏ 170 • 270 – Lakier metaliz. „Lenticolari” (z dodatkiem miki) z∏ 1.785 • 295 – Siedzenie pasa˝. sk∏adane w stolik (w wersji 5-drzw.) z∏ 297,50 • 320 – Kierow. i dêwignia zmiany biegów pokryta skórà z∏ 382,50 • 350 – Pakiet zimowy I z∏ 1.275 • 43X – Pakiet zimowy II z∏ 6.205 • 392
– ESP + ASR + MSR + Brake Assist z∏ 2.465 • 400 – Dach otwierany elektr. SKY WINDOW z∏ 4.250 • 416 – Tempomat CRUISE CONTROL z∏ 1.275 • 431 – Felgi alumin. i poszerzone opony 205/55/16 91V 4 szt. (dla wersji 5-drzw.) z∏ 1.700 • 434 – Felgi alum. i poszerz. opony 205/55/16 91V 5 szt. z∏ 2.125 • 435 – Felgi alum. i poszerz. opony 215/45/17 87W z∏ 2.550 • 439 – Felgi alum. 205/55/16 91V 4 szt. (dla wersji 3-drzw.) z∏ 2.210 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 469 – Siedzenia tylne pochyl. i przesuw. niezal. z∏ 1.360 • 499 – FIX&GO (eliminuje ko∏o zapasowe) z∏ 0 • 4C6 – Pakiet sportowy (felgi alum. i opony 215/45/17 87W + spojler tylny dachowy + spojlery boczne) – tylko dla wersji 3-drzwiowych z∏ 3.060• 501 – Elektr. ster. siedzenia przednie
z funkcjà pami´ci z∏ 5.355 • 505 – Boczne poduszki pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 850 • 5B2 – Lakier pastelowy z∏ 510 • 510 – Tylne boczne poduszki pow. z∏ 1.275 • 564 – Radio
z CD z∏ 1.530 • 41A – Radio z CD i MP3 z∏ 2.040 • 41A – Radio z CD i MP3 (dop∏ata do radia z CD) z∏ 510 • 565 – Zmieniacz CD w schowku przed pasa˝erem z∏ 1.190 • 579 – Easy Go z∏ 2.295
• 614 – Kurtyny pow. z∏ 1.105 •709 – Kierow. pokryta skórà z 11 przyciskami z∏ 680 • 711 – Sterowanie g∏osem systemem audio z∏ 850 • 718 – System Hi-Fi z subwooferem z∏ 1.275 • 727 – Wn´trze Extra seria (dla wersji 3-drzw.) z∏ 0 • 732 – Tapicerka skórzana dla opcji 727 z∏ 5.950 • 803 – Zapasowe ko∏o dojazdowe (eliminuje ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe) z∏ 0 • 903 – System CONNECT
NAV z∏ 5.525 • 904 – System CONNECT NAV+ z wyÊwietl. kolorowym 7” z∏ 7.225 • 914 – Pakiet COMFORT 1 (czujnik parkowania, deszczu, i automat. Êwiat∏a) z∏ 1.105 • 923 – Spoiler tylny dachowy
z∏ 425 • 926 – Spoilery boczne (tylko do wersji 3-drzw.) z∏ 425 • 982 – Ko∏o zapasowe z felgà alumin. z∏ 510 • 57X – Norma emisji spalin “EOBD” z∏ 0 • 59A – KIT estetyczny „Kiron” z∏ 212,50 • 40K
– Otwierana tylna szyba (dla Multi Wagon) z∏ 765 • 070 – Zaciemniane tylne szyby (od tylnych drzwi + baga˝nik dla Multi Wagon) z∏ 680 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 530* – Mapa W∏och z∏ 1.190
• 533* – Mapa Niemiec z∏ 1.190 • 537* – Mapa Francji z∏ 1.190 • 538* – Mapa Belgii z∏ 1.190 • 540* – Mapa Holandii z∏ 1.190 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 1.190 • 548* – Mapa Austrii z∏ 1.190
• 554* – Mapa Wlk. Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 1 lipca 2004 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

60
80
80
103
60
80
80
103

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1242
1242
1242
1596
1242
1242
1242
1596

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

33.745
35.445
38.845
41.395
34.765
36.465
39.865
42.415

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

1.2 ACTUAL (EL)
1.2 16V ACTUAL (EL)
1.2 16V ACTIVE (HL)
1.6 16V ACTIVE (HL)
1.2 ACTUAL (EL) VAN
1.2 16V ACTUAL (EL) VAN
1.2 16V ACTIVE (HL) VAN
1.6 16V ACTIVE (HL) VAN

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
PALI0 WEEKEND

CENA

62

DOBLÒ

130

200

8,4

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1747

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

73.865

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
1.8 DYNAMIC

2-drzwiowy

183.520.1

• 025 – Klimatyzacja z∏ 3.995 • 097 – Przednie Êwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 105 – Dach metal. z tylnym oknem atermicznym z∏ 5.780 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.190 • 211 – Tapicerka
ze skóry z∏ 4.845 • 213 – Autoalarm z∏ 1.445 • 320 – Kierownica i ga∏ka zmiany biegów pokryta skórà z∏ 467,50 • 382 – Dach metalowy w kolorze nadwozia z∏ 6.502,50 • 767 – Centralny zamek
i elektr. sterowane lusterka zewn. z∏ 765 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu z∏ 807,50 • 925 – Wind stop z∏ 935

1.2 BZ ACTUAL
1.6 16V ACTUAL
1.9 JTD ACTUAL
1.3 MULTIJET ACTUAL
1.2 BZ ACTIVE
1.6 16V ACTIVE
1.9 JTD ACTIVE
1.3 MULTIJET ACTIVE
1.6 16V FAMILY
1.9 JTD FAMILY
1.6 16V DYNAMIC
1.9 JTD DYNAMIC
1.3 MULTIJET DYNAMIC
1.9 JTD MALIBU

39.695
43.265
48.705
45.815
41.480
45.050
50.490
47.600
49.980
55.420
47.770
53.210
50.320
64.005

1242
1580
1910
1248
1242
1580
1910
1248
1580
1910
1596
1910
1248
1910

65
103
100
70
65
103
100
70
103
105
103
105
70
105

142
168
168
145
142
168
168
145
168
168
168
168
145
168

7,5
8,6
5,8
5,5
7,5
8,6
5,8
5,5
8,6
5,8
8,6
5,8
5,5
5,8

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

119.410.1
119.411.1
119.413.1
119.417.1
119.510.1
119.511.1
119.513.1
119.517.1
119.521.1
119.523.1
119.711.1
119.713.1
119.717.1
119.813.1

MULTIPLA

• 008 – Zdalne sterowanie otw./zam. drzwi z∏ 586,50 • 009 – ABS z∏ 3.017,50 • 025 – Klimatyzacja z∏ 4.165 • 041 – Elektryczne podgrz. lusterka z∏ 442 • 055 – Dod. drzwi boczne przesuwne
z∏ 1.190 • 072 – Przyst. pod radio (bez g∏oÊników) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod radio z∏ 399,50 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 552,50 • 108 – Felgi aluminiowe 14” z∏ 1.147,50 • 193 – Norma
emisji spalin „EOBD” z∏ 0 • 197 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 51 • 209 – Pó∏ka nad przestrzenià baga˝. z∏ 212,50 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.232,50 • 313 – Radioodtw. kas. z∏ 1.317,50 • 352
– Korek wlewu paliwa zam. na klucz z∏ 102 • 360 – Podw. dach (zawiera 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opuszczane szyby + centr. zamek z∏ 1.257 • 453 – Ogrz. siedzenie kierowcy (tylko z opt. 627)
z∏ 467,50 • 502 – Poduszka pow. pasa˝era z∏ 1.020 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.147,50 • 508 – Systemy wspom. przy parkowaniu z∏ 850 • 519 – Tylne drzwi boczne, dwuskrzyd∏owe asymetryczne z∏ 272 • 547 – MP3 + sterow. g∏osowe GSM z∏ 1.105 • 564 – Radio z odtwarzaczem CD z∏ 1.615 • 585 – Przes. dach nad baga˝. z∏ 1.317,50 • 627 – Siedz. kierowcy z pod∏ok. z∏ 382,50
• 678 – Fartuchy przeciwb∏otne tylne z∏ 51 • 748 – Fartuchy przeciwb∏otne przednie z∏ 170 • 833 – Przyst. do telefonu z∏ 272 • 854 – KIT van (homologacja ci´˝arowa na 4 osoby) z∏ 1.700 • 876
– Zderzaki w kolorze nadwozia z∏ 425 • 903 – CONNECT NAV (radinawigator, CD, CDR, TEL. SIM) piktogramowy z∏ 6.630 • 904 – CONNECT NAV+ (radinawigator MAPA, CD, CDR, TEL. SIM) kartograficzny z∏ 8.500 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 530* – Mapa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Mapa Niemiec z∏ 1.190 • 537* – Mapa Francji z∏ 1.190 • 538* – Mapa Belgii z∏ 1.190 • 540* – Mapa
Holandii z∏ 1.190 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 1.190 • 548* – Mapa Austrii z∏ 1.190 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

1.6 16V ACTIVE
1.9 JTD ACTIVE
1.9 JTD DYNAMIC

ULYSSE

fiat wokó∏ nas PAŹDZIERNIK 2004

ceny samochodów

BARCHETTA

CENA

ACTIVE 2.0 16V
ACTIVE 2.0 JTD 16V
DYNAMIC 2.2 JTD 16V

54.315
61.115
63.665

1581
1910
1910

103
110
110

170
173
173

9,0
6,4
6,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

186.211.1
186.231.1
186.431.1

• 023 – Szyby tylne ster. elektr. z∏ 765 • 125 – Âwiat∏a przeciwmgielne + sprysk. reflekt. z∏ 680 • 205 – Dod. ogrzew. ster. pilotem z∏ 3.400 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.530 • 213 – Autoalarm
z pilotem z∏ 1.020 • 245 – Ster. radiem z kierow. z∏ 595 • 263 – System Connect z∏ 4.675 • 269 – System NAV z∏ 5.525 • 320 – Kierow. i ga∏ka zmiany biegów obszyte skórà z∏ 425 • 392 – ESP
z∏ 2.125 • 431 – Felgi aluminiowe i opony 195/60 15” z∏ 1.530 • 441 – Lusterka zew. sk∏adane z∏ 340 • 465 – Lodówka (5 siedzeƒ) z∏ 340 • 499 – Pakiet Fix&Go z∏ 85 • 505 – Poduszki pow. boczne przednie z∏ 1.020 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 680 • 553 – Stopieƒ u∏atw. wsiadanie z∏ 340 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.190 • 564 – Radio z CD (dop∏. do radia CC) z∏ 510 • 576 – Podwójny
otwierany elektr. dach z∏ 3.825 • 614 – Poduszki chron. g∏ow´ (przed.) z∏ 1.020 • 671 – Pakiet Wszechstronny (zawiera op. 339, 469, 658) z∏ 425 • 903 – Connect Nav z∏ 9.350 • 980 – Pe∏nowymiarowe ko∏o zapas. z∏ 85 • 989 – Pakiet dla palàcych (popielniczka i zapalniczka) z∏ 42,50

87.465
95.200
119.850

1997
1997
2179

136
109
128

185
174
182

9,1
7,0
7,4

5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

179.111.0
179.115.0
179.657.0

• 064 – Superblokada z∏ 255 • 070 – Zaciemniane tylne szyby (tylko z pakietem SuperwidocznoÊç) z∏ 765 • 087 – 3 rzàd siedzieƒ (2+3+2 razem 7 miejsc) z∏ 2.465 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 850 • 108 – Felgi aluminiowe 15” z∏ 1.700 • 119 – Siedzenie kierownicy elektr. regul. podgrzew. z pami´cià z∏ 3.825 • 131 – Sztywna pó∏ka z ty∏u (dla 6, 7 lub 8 miejsc) z∏ 425 • 140 – Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z∏ 1.360 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.785 • 211 – Skórzane siedzenia przed. obrotowe i podgrzewane (w po∏. z opcjà 659) z∏ 9.350 • 224 – Superblokada
+ alarm z∏ 1.020 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.465 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów pokryte skórà z∏ 425 • 359 – Relingi dachowe poprzeczne z∏ 850 • 365 – Czujnik ciÊnienia powietrza (tylko z felgami alum.) z∏ 425 • 381 – Zabezpieczenie przestrzeni baga˝owej z∏ 425 • 392 – ESP + ASR + MSR z∏ 2.465 • 416 – Tempomat CRUISE CONTROL z∏ 765 • 433 – Felgi aluminowe 16” z∏ 2.125 • 440 – Fotele przednie obrotowe z∏ 1.020 • 447 – Czujnik ciÊnienia powietrza (tylko z felgami alum.) z∏ 425 • 452 – Przednie fotele podgrzewane z∏ 680 • 493 – Elektrycznie regulowane drzwi boczne z∏ 2.975 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 1.870 • 565 – Zmieniarka CD z∏ 1.275 • 628 – Potrójne elektr. okno dachowe (zawiera lusterko do kontroli dzieci, z opcjà 632 z∏ 5.015
• 632 – Szyby elektr. ster. dla 2 rz´du, elektr. blokada drzwi, os∏ony przeciws∏oneczne 2 rz´du z∏ 1.275 • 659 – Zas∏ona przeciws∏oneczna dla 3 rz´du i tylnej szyby z∏ 212,50 • 897 – Fotele lotnicze
(2+2+2 razem 6 miejsc) z∏ 2.125 • 903 – System CONNECT NAV z∏ 4.675 • 904 – System CONNECT NAV+ z wyÊwietlaczem kolorowym 7” z∏ 7.715 • 965 – Kanapa w 3 rz´dzie siedzeƒ (2+3+3
razem 8 miejsc) z∏ 2.465 • 40E – Pakiet SuperwidocznoÊç z∏ 1.275 • 40F – Pakiet skórzano-elektryczny z∏ 12.750 • 356* – Mapa Portugalii z∏ 1.190 • 530* – Mapa W∏och z∏ 1.190 • 533* – Mapa
Niemiec z∏ 1.190 • 537* – Mapa Francji z∏ 1.190 • 538* – Mapa Belgii z∏ 1.190 • 540* – Mapa Holandii z∏ 1.190 • 542* – Mapa Szwajcarii z∏ 1.190 • 548* – Mapa Austrii z∏ 1.190 • 549* – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.190 • 574* – Mapa Hiszpanii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

155
164
155
178
164
178
164

5,7
4,5
5,7
6,1
4,5
6,1
4,5

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

101.030.0
101.031.0
101.230.0
101.233.0
101.231.0
101.333.0
101.331.0

LANCIA MUSA

• 025 – Klimatyzacja z∏ 3.825 • 041 – Lusterka zewn. elektr. ust. i podgrz. z∏ 442 • 097 – Âwiat∏a p.mgielne z∏ 476 • 102 – Sprysk. refl. z∏ 680 • 140 – Autom. klimat. z∏ 4.675 • 241 – Lakier met. z∏ 935 • 245 – Przyciski ster. radiem na kier. z∏ 765 • 273 – Kanapa tylna 3-miejsc. z∏ 0 • 320 – Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze z∏ 425 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 510• 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.360 • 392 – System stab. toru jazdy ESP z∏ 2.040
• 40Y – Reg. l´dê. fotela kier. z∏ 127,50 • 400 – Elektr. otwier. szklany dach Sky window z∏ 2.550 • 416 – Tempomat z∏ 1.020 • 431 – Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. Extra Serie1 z∏ 1.445 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich + opony posz. Extra Serie2 z∏ 1.700 • 505 – Bocz. pod. pow. z∏ 1.190 • 508 – Czuj. parkowania z∏ 595 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1 360 • 563 – Zmien. CD w baga˝. z∏ 1.870 • 564 – Radioodtw. CD z∏ 1.530 • 58B – Lakier opalizujàcy
z∏ 595 • 717 – Radioodtw. CD MP3 z∏ 1.445• 718 – System audio HiFi Bose z∏ 2.975 • 727 – Tapicerka Alcantara z∏ 1.360 • 728 – Tapicerka Microfibra Madras z∏ 1.190 • 802 – Lakier Extraserie (koÊç s∏oniowa pastel) z∏ 510 • 803
– Ma∏eko∏o zapasowe z∏ 127,50 • 904 – Connect Nav+ z∏ 6 800 • 927 – Listwy przeciwuderzeniowe z∏ 170 • 989 – Kit dla palàcych z∏ 170 • 365 – Mapa Portugalii z∏ 1.360 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.360 • 533 – Mapa Niemiec
z∏ 1.360 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.360 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.360 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.360 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.360 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.360 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.360 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.360

1.4 16V ORO
1.4 16V D.F.N ORO
1.3 MULTIJET ORO
1.3 MULTIJET D.F.N. ORO
1.3 MULTIJET ORO

64.175,00
67.320,00
69.691,50
73.440,00
75.055,00

1368
1368
1248
1248
1910

95
95
70
70
100

175
175
159
159
179

6,6
6,4
5,1
5,0
5,5

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

184.112.0
184.152.0
184.115.0
184.155.0
184.117.0

LANCIA LYBRA

• 023 – Tylne szyby ster. elektr. z∏ 1.190 • 051 – Czujnik zmierzchu z∏ 595 • 070 – Boczne szyby tylne i tylna szyba przyciem. z∏ 680 • 097 – Âwiat∏a p. mgielne z∏ 595 • 108 – ko∏a ze stpów lekkich 15“ z∏ 1.530 • 129 – Sziedz.
przednie ogrzew., boczne pod. pow.* z∏ 2.210 • 140 – Autom. klimat. dwustref. z∏ 1.955 • 241 – Lakier met. z∏ 1.530 • 245 – Przyciski ster. radiem na kier. z∏ 765 • 320 – Ko∏o kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze z∏ 680
• 347 – Czujnik deszczu z∏ 680 • 357 – Relingi dach. z∏ 1.190 • 365 – Czujnik ciÊ. w oponach TPMS* z∏ 1.445 • 392 – System stab. toru jazdy ESP z∏ 2.210 • 400 – Elektr. otw. szklany dach GrandLuce z∏ 3.570 • 416 – Tempomat
z∏ 1.190 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, posz. opony 205/50 z∏ 1.955 • 433 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, 2-kolor. posz. opony 205/50 z∏ 2.125 • 4CQ – Pakiet Dolce Far Poco: autom. klim. dwustr., przed. pod∏okietn., regulacja l´dêw. foteli przed., czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, czujnik parkowania, tempomat z∏ 4.675 • 4DK – Dezaktyw. pod. pow. pasa˝.* z∏ 255 • 4LG – Pod∏okiet. foteli przedn., reg. l´dêw. foteli przed. z∏ 680 • 4LK – Pakiet BOSE:
radioodtwarz. CD system Audio HiFi Bose, kier. i ga∏ka dêwigni zm. biegów w skórze, przyciski ster. radiem na kierown. (6 przycisków) z∏ 4.675 • 505 – Boczne pod. pow. z∏ 1.105 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 935 • 563 – Zmien. CD
w baga˝. z∏ 1.700 • 564 – Radioodtw. CD z∏ 1.530 • 631 – Uchwyty tylne Isofix do mocow. fot. dla dzieci* z∏ 340 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850 • 709 – Ster. radiem na kierow. do systemu nawig.* z∏ 850 • 707 – Radioodtwarzacz
CD + MP3 z∏ 1.615 • 718 – System audio HiFi Bose z∏ 2.975 • 823 – Gniazdo 12V w baga˝. z∏ 340 • 833 – Przyst. do monta˝u telef. z∏ 595 • 904 – Connect Nav+ z∏ 6.800 • 989 – Kit dla palàcych z∏ 340 • 365 – Mapa
Portugalii z∏ 1.445 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.445 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.445 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.445 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.445 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.445 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.445 • 548 – Mapa
Austrii z∏ 1.445 • 549 – Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.445 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.445
* – opcja niedost. podczas premiery

LYBRA 1.6 LS PLUS
LYBRA 1.8 LS PLUS
LYBRA 1.9 JTD LS PLUS
LYBRA 2.0 EMBLEMA
LYBRA 1.9 JTD EMBLEMA
LYBRA 2.4 JTD EMBLEMA
SW 1.6 LS PLUS
SW 1.8 LS PLUS
SW 1.9 JTD LS PLUS
SW 2.0 EMBLEMA
SW 1.9 JTD EMBLEMA
SW 2.4 JTD EMBLEMA

78.115
79.985
87.975
94.350
100.470
116.110
80.325
82.195
90.185
96.560
102.680
118.320

1581
1747
1910
1998
1910
2387
1581
1747
1910
1998
1910
2387

103
130
115
150
115
150
103
130
115
150
115
150

185
201
187
210
190
212
185
201
187
210
187
212

8,4
8,3
5,9
9,8
5,9
6,6
8,6
8,7
6,1
10,0
6,1
6,8

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

109.321.1
109.322.1
109.337.1
109.225.1
109.295.1
109.255.1
109.661.1
109.662.1
109.677.1
109.825.1
109.895.1
109.855.1

LANCIA THESIS

• 006 – Tylne zaw. samopoz. Nivomat (Lybra SW) z∏ 1.700 • 030 – Szyby aterm. z∏ 0 • 070 – Tylne szyby przyciem. z∏ 425 • 102 – Spryskiwacze refl. z∏ 765 • 108 – Ko∏a ze stopów lekkich z∏ 1.275 • 117 – Relingi dachowe (Lybra
SW) z∏ 1.020 • 140 – Autom. klimat. z∏ 2.805 • 195 – Tylne siedz. dziel. (sedan) z∏ 680 • 205 – Dod. ogrzew. Webasto z∏ 2.295 • 211 – Tapic. skórz. z∏ 6.375 • 213 – Alarm z czujn. podn. z∏ 1.360 • 230 – Refl. ksen. z∏ 3.740
• 241 – Lakier metal. z∏ 1.700 • 303 – Ster. radiood. na kier. z∏ 510 • 347 – Czuj. deszczu reg. szybkoÊç pracy wycier. z∏ 510 • 351 – Nawigacja sat. + telefon GSM wbud. w desk´ rozdz. z∏ 8.075 • 381 – Siatka rozdz. cz´Êç pasa˝. od baga˝. (Lybra SW) z∏ 552,50 • 385 – Czujnik zapar. szyb z∏ 510 • 392 – ESP – systemstabilizacji toru jazdy z∏ 2.550 • 400 – Przeszkl. dach otw. elektr. z∏ 2.890 • 410 – Wewn. lusterko autom. przyciemn. z∏ 425 • 416 – Tempomat z∏ 1.360 • 441 – Lusterka boczne sk∏ad. elektr. z∏ 595 • 452 – Fotele przednie podgrz. elektr. z∏ 850 • 501 – Pami´ç ustaw. fotela kierowcy i lusterek z∏ 6.205 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530
• 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530 • 563
– Zmieniarka CD z∏ 1.870 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 765 • 631 – Uchwyty fotelika dla dzieci ISOFIX z∏ 102 • 718 – System audio Hi-Fi BOSE z∏ 2.380 • 732 – Tapicerka Suhara z∏ 2.125 • 802 – Lakier dwukol. z∏ 1.955 • 833
– Gniazdo radiotel. z∏ 416,50 • 980 – Ko∏o zapas. pe∏nowym. z∏ 170 • 982 – Ko∏o zap. z felgà alum. z∏ 510

2.0 TURBO 20V EXECUTIVE 6M
2.4 20V EMBLEMA A/T
2.4 JTD 20V EXECUTIVE
2.4 JTD 10V EMBLEMA A/T
3.2 V6 EMBLEMA A/T

163.965
202.215
185.810
203.490
214.115

1998
2446
2387
2387
3179

185
170
110
110
230

224
217
206
206
240

11,1
10,9
8,2
8,2
14,9

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

115.368.0
115.474.0
115.363.0
115.473.0
115.472.0

• 070 – Przyciemniane tylne szyby boczne z∏ 850 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 1.020 • 103 – Os∏ona tylna sterowana elektrycznie z∏ 1.530 • 108 – Ko∏a ze stopu 215/60/16”, styl elegancki z∏ 1.530 • 205 – Dodatkowe ogrzewanie programowane, zdalnie sterowane* z∏ 4.675 • 223 – Zabezpieczenie przeciwkradzie˝owe wolumetryczne, z czujnikiem podnoszenia i alarmem z∏ 2.040 • 241 – Lakier metalizowany z∏ 2.125 • 291 – Pokrowiec na narty z∏ 680
• 317 – Telewizor z wykorzystaniem wyÊwietlacza CONNECT z∏ 5.525 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.785 • 368 – Ogrzewanie foteli tylnych z∏ 2.125 • 386 – Dynamiczny system nawigacji z∏ 5.950 • 400 – Dach otwierany z ogniwami
s∏onecznymi z∏ 5.950 • 412 – Cruise control adaptacyjny* z∏ 5.950 • 435 – Ko∏a ze stopu 225/55/17”, styl sportowy z∏ 2.550 • 452 – Ogrzewanie foteli przednich z∏ 2.125 • 496 – S∏uchawka telefonu z klawiaturà i wyÊwietlaczem
z∏ 1.275 • 4G8 – Baga˝nik z oprzyrzàdowaniem (gniazdko 12V, siatka) z∏ 510 • 501 – Pami´ç ustawieƒ i ogrzewanie foteli przednich z∏ 5.950 • 503 – Panel sterowania klimatyzacjà dla pasa˝erów z ty∏u z∏ 1.360 • 508 – Czujniki parkingowe przednie/tylne z∏ 2.550 • 525 – Lusterka wewn´trzne/zewn´trzne elektrochromatyczne z∏ 1.870 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.785 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.785 • 534 – Fotele przednie Comfort z∏ 17.425 • 535 – Fotele tylneComfort z∏ 12.325 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.785 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.785 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.785 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.785 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.785 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.785 • 560 – Szyby antyw∏amaniowe z∏ 2.550 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.870 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.785 • 579 – PASSIVE ENTRY I KEY/LESS GO z∏ 1.870 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850 • 718 – System Hi-Fi BOSE z∏ 4.250 • 732 – Tapicerka
skórzana Poltrona Frau z∏ 11.900
* – opcja chwilowo niedost´pna dla wersji 3.2 A/T A/T – tylko z autom. skrzynià biegów

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 1 lipca 2004 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

60 KM
70 KM
60 KM
95 KM
70 KM
95 KM
70 KM

kod

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

1242
1248
1242
1368
1248
1368
1248

rodzaj nadwozia

moc silnika KM

41.905
51.935
44.115
47.515
54.145
53.805
60.435

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

pojemnoÊç cylindrów
cm3

1.2 8V
1.3 JTD
1.2 8V ARGENTO
1.4 16V ARGENTO
1.3 JTD ARGENTO
1.4 16V PLATINO
1.3 JTD PLATINO

CHARAKTERYSTYKA

cena (pln)
LANCIA Y

CENA

136
109
107
128
204

185
174
167
182
205

9,1
7,2
8
7,3
11,5

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

kod

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

1997
1997
1997
2179
2946

rodzaj nadwozia

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

110.415
118.915
129.965
145.265
159.715

moc silnika KM

2.0 16V EXECUTIVE
2.0 JTD 16V EXECUTIVE
2.0 JTD 16V EMBLEMA A/T
2.2 JTD 16V EMBLEMA 6 biegów
3.0 24V EMBLEMA A/T

CHARAKTERYSTYKA
pojemnoÊç cylindrów
cm3

LANCIA PHEDRA
ALFA ROMEO 147

ceny samochodów

cena (pln)

CENA

180.311.0
180.315.0
180.445.0
180.457.0
180.443.0

• 064 – Superblokada z∏ 425 • 087 – 7 miejsc z∏ 2.975 • 103 – Zas∏ona przeciws∏oneczna na tylnych drzwiach bag. z∏ 510 • 119 – Przednie fotele podgrzew., fotel kier. z pami´cià z∏ 3.570 • 210
– Lakier metalizowany z∏ 2.125 • 211 – Skórzana tapicerka + obrotowe siedzenia podgrzewane z∏ 5.525 • 224 – Superblokada + system antynapadowy z∏ 1.275 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.720
• 359 – Relingi dachowe z∏ 1.020 • 365 – Czujnik nis. ciÊnienia w oponach z∏ 595 • 381 – Zabezpieczenie przestrzeni baga˝. z∏ 595 • 433 – Felgi aluminowe 16” z∏ 2.380 • 452 – Przednie fotele podgrzewane z∏ 1.020 • 460 – 6 miejsc z∏ 2.210 • 493 – Elektrycznie przesuwane drzwi boczne z∏ 3.230 • 565 – Zmieniarka CD z∏ 1.700 • 628 – Potrójne elektryczne okno dachowe z∏ 4.675 • 40F – Pakiet skórzano-elektryczny z∏ 8.075

147 1.6 TS IMPRESSION
147 1.6 TS PROGRESSION
147 1.6 TS DISTINCTIVE
147 1.6 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE
147 1.9 JTD IMPRESSION
147 1.9 JTD PROGRESSION
147 1.9 JTD DISTINCTIVE
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE
147 1.6 TS IMPRESSION
147 1.6 TS PROGRESSION
147 1.6 TS DISTINCTIVE
147 1.6 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS DISTINCTIVE
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE
147 1.9 JTD IMPRESSION
147 1.9 JTD PROGRESSION
147 1.9 JTD DISTINCTIVE
147 1.9 JTD 16V PROGRESSION
147 1.9 JTD 16V DISTINCTIVE

52.870
57.290
62.220
64.855
75.480
81.345
62.645
69.105
73.355
72.165
76.415
54.570
58.990
64.005
66.555
77.180
83.130
64.430
70.890
75.140
73.865
78.115

1598
1598
1598
1598
1970
1970
1910
1910
1910
1910
1910
1598
1598
1598
1598
1970
1970
1910
1910
1910
1910
1910

105
105
105
120
150
150
100
115
115
140
140
105
105
105
120
150
150
100
115
115
140
140

185
185
185
195
208
208
183
191
191
206
206
185
185
185
195
208
208
183
191
191
206
206

8,1
8,1
8,1
8,2
8,9
8,9
5,8
5,8
5,8
5,9
5,9
8,1
8,1
8,1
8,2
8,9
8,9
5,8
5,8
5,8
5,9
5,9

3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
3-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy
5-drzwiowy

190.531.0
190.031.0
190.231.0
190.431.0
190.335.0
190.835.0
190.533.0
190.134.0
190.434.0
190.136.0
190.436.0
190.551.0
190.051.0
190.251.0
190.451.0
190.355.0
190.855.0
190.553.0
190.154.0
190.454.0
190.156.0
190.456.0
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• 015 – ASR z∏ 1.000 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 5.500 • 058 – Pakiet Ti dla wersji Progression z∏ 12.000 / Pakiet Ti dla wersji Distinctive z∏ 9.900 • 082 – Przystosowanie do monta˝u radia
z∏ 500 • 205 – Ogrzewanie dodatkowe (tylko JTD) z∏ 1.000 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.800 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 4.500 • 213 – Alarm z∏ 1.500 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.800
• 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.500 • 277 – Connect Nav z∏ 8.000 • 302 – G∏oÊniki wysokotonowe tylne z∏ 300 • 303 – Przyciski sterujàce radiem w kierownicy z∏ 600 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów obszyta skórà z∏ 600 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów wykoƒczona drewnem z∏ 900 • 51Y – Pakiet Komfort z∏ 700 • 56B – Pakiet Zimowy z∏ 1.800 • 392 – VDC dla wersji 190.136/ 436/156/456 z∏ 1.900 dla wersji 190.431/134/434/451/154/454 z∏ 2.900 • 400 – Dach otwierany elektrycznie z∏ 3.000 • 415 – Felgi aluminiowe Sport 15” opony 195/60/15” dla wersji 190.031/ 051/134/154/136/156 z∏ 2.200 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 oraz wersji 190.335/355/835/855 – bez dop∏aty • 416 – Tempomat (dost. tylko dla wer. Distinctive) z∏ 1.000 • 431 – Felgi aluminiowe Elegant 15” opony 195/60/15” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 2.200 dla wersji 190.335/190.355 – bez dop∏aty • 432 – Felgi aluminiowe Sport 16” opony 205/55/16” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 3.000 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 1.000 dla wersji 190.335/355 – bez dop∏aty • 433 – Felgi aluminiowe Selespeed 17” opony 215/45/17” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/533/553 z∏ 3.500 dla wersji 190.231/251/
431/451/434/454/436/456 z∏ 2.500 dla wersji 190.335/355/835/855 z∏ 2.000 • 435 – Felgi aluminiowe Elegant 16” opony 205/55/16” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/551/
533/553 z∏ 3.000 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 1.000 • 439 – Felgi aluminiowe Supersport 17” opony 215/45/17” dla wersji 190.031/051/134/154/136/156/531/
551/533/553 z∏ 3.500 dla wersji 190.231/251/431/451/434/454/436/456 z∏ 2.500 dla wersji 190.335/355/835/855 z∏ 2.000 • 451 – Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Distinctive – bez dop∏aty,
dla wersji 190.531/551/533/553 z∏ 1.500 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.500 • 564 – Radio z odtwarzaczem CD z∏ 600, dla wersji 190.531/551/533/553 z∏ 2.100 • 709 – Przyciski w kierownicy sterujàce tel. z∏ 800 • 711 – Modu∏ obs∏ugi g∏osowej telefonu z Voice Memo z∏ 500 • 712 – Connect Nav+ z∏ 9.000 • 718 – BOSE System z∏ 2.600 • 732 – Fotele sportowe, skórzane z∏ 5.000 • 740
– Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.300 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 800 • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 200 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.800 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.800 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.800 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.800 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.800 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.800 • 549 – Mapa Danii
z∏ 1.800 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.800

147 GTA
147 GTA SELESPEED

123.930
132.600

3179
3179

250
250

246
246

12,1
12,1

3-drzwiowy
3-drzwiowy

190.638.0
190.938.0

• 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.800 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 4.500 • 213 – Alarm z∏ 1.500 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 2.200 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.500 • 277 – Connect Nav
z∏ 8.000 • 56A – Pakiet Komfort z∏ 700 • 56B – Pakiet Zimowy z∏ 1.200 • 400 – Dach otwierany elektrycznie z∏ 3.000 • 499 – Zestaw do naprawy opon – bez dop∏aty • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.500
• 709 – Przyciski w kierownicy sterujàce telefonem z∏ 800 • 711 – Modu∏ obs∏ugi g∏osowej telefonu z Voice Memo z∏ 500 • 712 – Connect Nav+ z∏ 9.000 • 718 – BOSE System z∏ 2.600 • 740 – Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.300 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 800 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.800 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.800 • 538
– Mapa Belgii z∏ 1.800 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.800 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.800 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.800 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.800 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.800

pojemnoÊç cylindrów
cm3

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

rodzaj nadwozia

kod

1.6 TS IMPRESSION
1.6 TS IMPRESSION BUSINESS
1.6 TS PROGRESSION
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS DISTINCTIVE
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
2.5 V6 DISTINCTIVE
2.5 V6 Q-SYSTEM DISTINCTIVE
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC
1.9 JTD DISTINCTIVE
1.9 JTD 16V IMPRESSION
1.9 JTD 16V IMPRESS. BUSINESS
1.9 JTD 16V PROGRESSION
1.9 JTD 16V PROGRESSION CLASS.
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE
2.4 JTD 20V PROGRESSION CLASS.
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE

65.365,00
67.702,50
72.250,00
74.587,50
76.627,50
81.897,50
89.505,00
94.477,50
93.415,00
112.200,00
118.235,00
72.972,50
79.772,50
87.465,00
74.035,00
76.372,50
80.920,00
83.257,50
90.950,00
102.297,50
109.650,00

1598
1598
1598
1598
1747
1970
1970
1970
1970
2492
2492
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
2387
2387

120
120
120
120
140
165
165
165
165
192
192
115
115
115
140
140
140
140
140
150
150

200
200
200
200
208
220
220
220
220
230
227
191
191
191
209
209
209
209
209
212
212

8,2
8,2
8,2
8,2
8,5
8,6
8,6
8,6
8,6
11,8
11,9
5,8
5,8
5,8
5,9
5,9
5,9
5,9
5,9
6,6
6,6

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

116.121.3
116.121.3
116.221.3
116.221.3
116.223.3
116.375.3
116.075.3
116.075.3
116.074.3
116.429.3
116.439.3
116.146.3
116.246.3
116.286.3
116.156.3
116.156.3
116.546.3
116.546.3
116.586.3
116.257.3
116.457.3

1.6 TS IMPRESSION
1.6 TS IMPRESSION BUSINESS
1.6 TS PROGRESSION
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC
2.0 JTS DISTINCTIVE
2.0 JTS DISTINCTIVE SP.
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
2.5 V6 DISTINCTIVE
2.5 V6 Q-SYSTEM DISTINCTIVE
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC
1.9 JTD DISTINCTIVE
1.9 JTD 16V IMPRESSION
1.9 JTD 16V PROGRESSION
1.9 JTD 16V PROGRESSION
1.9 JTD 16V DISTINCTIVE
2.4 JTD 20V PROGRESSION
2.4 JTD 20V DISTINCTIVE

68.765,00
71.102,50
75.650,00
77.987,50
80.027,50
85.297,50
92.905,00
97.877,50
96.815,00
115.600,00
121.635,00
76.372,50
83.172,50
90.865,00
79.772,50
84.320,00
86.657,50
94.350,00
105.697,50
113.050,00

1598
1598
1598
1598
1747
1970
1970
1970
1970
2492
2492
1910
1910
1910
1910
1910
1910
1910
2387
2387

120
120
120
120
140
165
165
165
165
192
192
115
115
115
140
140
140
140
150
150

200
200
200
200
208
220
220
220
220
230
227
191
191
191
209
209
209
209
212
212

8,3
8,3
8,3
8,3
8,6
8,9
8,9
8,9
8,9
11,8
11,9
6,0
6,0
6,0
6,1
6,1
6,1
6,1
6,7
6,7

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

116.721.3
116.721.3
116.621.3
116.621.3
116.723.3
116.675.3
116.175.3
116.175.3
116.174.3
116.929.3
116.939.3
116.746.3
116.646.3
116.686.3
116.756.3
116.846.3
116.846.3
116.886.3
116.657.3
116.847.3

• Pakiet Impression I (opcje 097, 320, 564) z∏ 2.700,50 • Pakiet Impression II (opcje 320, 431, 890) z∏ 2.700,50 • Pakiet Progression (opcje 245, 421) z∏ 2.700,50 • 023 – Elektryczne podnoÊniki szyb tylnych z∏ 900 • 058 – Pakiet Ti (dla wersji Progression) z∏ 10.000/Pakiet Ti (dla wersji Distinctive) z∏ 5.000/Pakiet Ti (dla wersji Progression i Distinctive serii 3) z∏ 5.000 • 075 – Tylne zawieszenie NIVOMAT z∏ 1.600 • 082 – Przystosowanie do mont. radia z∏ 500 • 097 – Reflekt. przeciwmgielne z∏ 700 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 700 • 104 – Roleta baga˝nika z∏ 500 • 108 – Felgi
alum. 15”, dla wersji 116.375/374/257/675/674/657 z∏ 1.800 • 200 – Ogrzewanie dod. (tylko JTD) z∏ 2.000 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 2.000 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 4.500 • 213 – Alarm
z∏ 1.500 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 3.000 • 231 – Fotelik dla dziecka Isofix z∏ 1.000 • 245 – Przyciski w kierownicy sterujàce radiem z∏ 600 • 263 – Connect z∏ 7.000 • 269 – Radionawigator
z∏ 5.000 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 8.500 • 320 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów w skórze z∏ 600 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów w drewnie z∏ 900 • 357 – Relingi dachowe z∏ 1.200
• 375 – Relingi dachowe aluminiowe z∏ 1.500 • 392 – VDC z∏ 2.900 • 400 – Elektr. otwierany dach z∏ 3.000 • 416 – Tempomat z∏ 1.000 • 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∏ 3.000 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 500 • 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∏ 3.000 • 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∏ 2.000 • 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∏ 2.500 dla wersji 116.374/375/257/675/674/657 z∏ 2.000 • 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∏ 3.000 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/ 686/847/886/929/939 z∏ 500 • 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∏ 3.500 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 500 • 439 – Felgi aluminiowe 17” opony 215/45/17 dla wersji 116.221/223/246/257/375/374/546/621/657/646/674/675/723/846 z∏ 4.000 dla wersji 116.074/075/286/429/439/586/457/174/175/686/847/886/929/939 z∏ 2.000 • 451 – Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Impression z∏ 1.500 • 451 – Radio z odtwarzaczem CC dla wersji Progression/Distincive – bez dop∏aty • 499 – Zestaw do naprawy opon z∏ 0 • 508 – Czujniki parkowania tylne
z∏ 1.000 • 511 – Trzeci tylny zag∏ówek z∏ 500 • 55X – Pakiet Leisure z∏ 1.000 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.800 • 564 – Radio z odtwarzaczem CD dla wersji Impression z∏ 2.100 • 587 – Pakiet zimowy z∏ 1.600 • 718 – BOSE System z∏ 3.000 • 728 – Tapicerka Alfatex z∏ 500 • 751 – Pakiet Sport z∏ 3.000 • 762 – Siatka trzymajàca baga˝e z∏ 500 • 788 – Fotele sportowe skórzane z∏ 5.000
• 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 800 • 890 – Pakiet Komfort z∏ 800 • 903 – Connect Nav z∏ 10.900 • 923 – Tylny spoiler z∏ 800 • 976 – Lakier. lusterka bocz. z∏ 500
• 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe z∏ 200 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.800 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.800 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.800 • 540 – Mapa Holandii
z∏ 1.800 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.800 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.800 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.800 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.800 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.800

CENNIK SAMOCHODÓW obowiàzujàcy od 28 lipca 2004 r. Ceny z 15% upustem dla pracowników spó∏ek Grupy Fiat w Polsce, którzy mogà alternatywnie skorzystaç z opcji 10% upustu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego.
Wa˝ne w chwili oddania dwumiesi´cznika do druku. Ceny dotyczà modeli w wykonaniu standardowym i sà cenami maksymalnymi w sieci sprzeda˝y. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposa˝eniem obowiàzujà dop∏aty wg cennika opcji.

cena (pln)
ALFA ROMEO 156

CHARAKTERYSTYKA

ALFA ROMEO 156 SW

CENA

cena (pln)

pojemnoÊç cylindrów
cm3

moc silnika KM

pr´dkoÊç maksymalna
km/h

zu˝ycie paliwa
w cyklu mieszanym
l/100 km

rodzaj nadwozia

kod

ALFA ROMEO 156 GTA/SW GTA
ALFA ROMEO 166
ALFA ROMEO GT
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CHARAKTERYSTYKA

GTA
GTA SELESPEED

144.330
153.000

3179
3179

250
250

250
250

12,1
12,1

4-drzwiowy
4-drzwiowy

116.042.1
116.048.1

SW GTA
SW GTA SELESPEED

148.580
157.250

3179
3179

250
250

250
250

12,1
12,1

5-drzwiowy
5-drzwiowy

116.192.1
116.198.1

• 210 – Lakier metalizowany z∏ 1.700 • 231 – Fotelik dla dziecka Isofix z∏ 935 • 263 – Connect z∏ 5.950 • 269 – Radionawigator z∏ 4.250 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 7.225 • 400 – Elektrycznie otwierany dach z∏ 2.550 • 416 – Tempomat z∏ 850 • 563 – Zmieniarka CD z∏ 1.530 • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 680 • 903 – Connect Nav z∏ 9.265 • 530 – Mapa W∏och
z∏ 1.530 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.530 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.530 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.530 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.530 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.530 • 548 – Mapa Austrii
z∏ 1.530 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.530 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.530

2.0 TS IMPRESSION
2.4 JTD IMPRESSION
2.4 JTD PROGRESSION
2.4 JTD 20V PROGRESSION
2.4 JTD 20V PROGRESSION A/T
2.5 V6 24V PROGRESSION
3.2 V6 24V PROGRESSION
3.0 V6 PROGRESSION

118.150
133.025
137.275
146.625
153.425
141.015
160.310
166.260

1970
2387
2387
2387
2387
2492
3179
2959

150
150
150
175
175
188
239
220

211
204
204
222
222
245
245
241

9,7
7,6
7,6
7,5
7,5
11,9
12,5
12,5

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

136.020.1
136.024.1
136.102.1
136.101.1
136.104.1
136.156.1
136.103.1
136.105.1

• 058 – Pakiet Ti z∏ 8.000 • 102 – Spryskiwacze reflektorów z∏ 0 • 103 – Zas∏ony przeciws∏oneczne z∏ 400 • 108 – Felgi aluminiowe 16”, opony 205/55/16” do wersji 136.354/156/356/757/857
– bez dop∏aty • 113 – Przednie siedzenia podgrzewane z∏ 3.500 • 135 – Przednie siedzenia elektrycznie regulowane i podgrzewane z∏ 6.000 • 205 – Dodatkowe ogrzewanie z∏ 3.500 • 210 – Lakier
metalizowany z∏ 2.800 • 211 – Tapicerka ze skóry z∏ 5.700 • 213 – Alarm z∏ 2.200 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 0 • 253 – Ogrzewanie cz´Êci przedniej szyby przy wycieraczkach z∏ 900 • 270
– Lakier per∏owy z∏ 10.500 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów wykoƒczona drewnem z∏ 1.000 • 321 – Czujnik deszczu z∏ 500 • 386 – System nawigacji z∏ 8.000 • 392 – VDC + Brake Assistance z∏ 3.500 • 400 – Elektrycznie otwierany dach z∏ 4.000 • 410 – Lusterko wewn´trzne elektrochromatyczne z∏ 500 • 416 – Tempomat z∏ 1.000 • 431 – Felgi aluminiowe 16”, opony 215/55/16”
do wersji 136.020/024 z∏ 1.000 • 432 – Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 136.020/024 z∏ 2.000 do wersji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.300 • 435 – Felgi aluminiowe 18”,
opony 235/40/18” do wersji 136.020/024 z∏ 2.500 do wersji 136.102/101/104/156/103/105 z∏ 1.500 • 441 – Podwójne lusterko elektr. z odszraniaczem z∏ 500 • 508 – Czujnik parkowania z∏ 2.000
• 563 – Zmieniarka CD z∏ 2.000 • 564 – Radio HI-FI, zmieniarka CD z∏ 4.500 • 709 – Sterowanie radiem na promieniach kierownicy z∏ 1.000 • 728 – Tapicerka skórzana Blue/Red Style z∏ 7.700
• 833 – Przygotowanie dla tel. komórkowego z∏ 500 • 863 Wbudowany tel. komórkowy z∏ 3.000 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.800 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.800
• 538 – Mapa Belgii z∏ 1.800 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.800 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.800 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.800 • 549 – Mapa Danii z∏ 1.800 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.800
• 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.800

ALFA ROMEO SPIDER ALFA ROMEO GTV

ceny samochodów

CENA

GTV 2.0 JTS
GTV 3.2 V6 24V

111.265
132.515

1970
3179

165
240

220
255

9,2
13,2

2-drzwiowy
2-drzwiowy

163.515.1
163.516.1

SPIDER 2.0 JTS
SPIDER 3.2 V6 24V

119.765
141.015

1970
3179

165
240

215
242

9,2
13,2

2-drzwiowy
2-drzwiowy

163.315.1
163.316.1

• 109 – Dach sk∏adany elektrycznie z∏ 10.000 • 113 – Siedzenia regulowane elektrycznie z∏ 5.500 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 2.000 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 4.500 • 269 – System nawigacji z∏ 6.000 • 270 – Lakier per∏owy z∏ 8.000 • 321 – Kierownica i dêwignia zmiany biegów wykoƒczona drewnem z∏ 800 • 435 – Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 163.515/315 z∏ 1.500 do wersji 163.516/316 – bez dop∏aty • 439 – Felgi aluminiowe 17”, opony 225/45/17” do wersji 163.515/315 z∏ 1.500 • 499 – Zestaw do naprawy opon – bez dop∏aty
• 563 – Zmieniarka CD z∏ 2.000 • 728 – Tapicerka skórzana Blue/Red Style do wersji 163.515/315 z∏ 6.500 do wersji 163.516/316 z∏ 2.000 • 751 – Pakiet aerodynamiczny z∏ 3.000 • 803 – Ko∏o
zapasowe dojazdowe – bez dop∏aty • 833 – Przystosowanie do monta˝u telefonu komórkowego z∏ 1.000 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.800 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.800
• 538 – Mapa Belgii z∏ 1.800 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.800 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.800 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.800• 549 – Mapa Danii z∏ 1.800 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.800
• 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.800 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.800

1.9 JTD 16V PROGRESSION
2.0 JTS PROGRESSION
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE
3.2 V6 24V DISTINCTIVE

106.250
102.850
112.200
127.500

1910
1970
1970
3179

150
165
165
240

209
216
216
243

6,7
8,7
8,7
12,4

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

125.133.0
125.335.0
125.436.0
125.437.0

• 070 – Szyby privacy z∏ 1.600 • 102 – Wycieraczka i spryskiwacz reflektorów z∏ 700 • 210 – Lakier metalizowany z∏ 2.000 • 211 – Siedzenia ze skóry z∏ 4.500 • 213 – Alarm z∏ 1.500
• 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 3.000 • 240 – Fotelik dla dzieci Isofix z∏ 300 • 270 – Lakier opalizujàcy z∏ 8.500 • 303 – Sterowanie radiem na kierownicy z∏ 800 • 350 – Pakiet zimowy z∏ 1.600
• 415 – Felgi alum. stop sport 195/60/15 dla wersji 125.133/335/436 z∏ 1.500 • 420 – Felgi alum. GTA 205/55/16 dla wersji 125.437 z∏ 500 • 433 – Felgi alum. 17” 215/45/17 rys. specjalny dla
wersji 125.133/335/436 z∏ 1.800 • 439 – Felgi alum. 17” 215/45/17 specjalne GTA dla wersji 125.133/335/436 z∏ 2.200 • 454 – Podnoszenie siedzenia od strony pasa˝. z∏ 500 • 499 – Zestaw
do naprawy opon z∏ 0 • 508 – Czujnik parkowania tylny z∏ 1.000 • 563 – CD Changer w baga˝niku z∏ 1.800 • 709 – Sterowanie radiotel. na kierownicy z∏ 1.000 • 717 – Radio CD, MP3 (dop∏ata
do wer. 133, 335) z∏ 500 • 718 – Instalacja Hi-Fi Bose z subwooferem z∏ 3.000 • 740 – Pakiet Klimatyzacja z∏ 1.300 • 833 – Przystosowanie do monta˝u tel. komórkowego z∏ 800 • 903 – Connect
Nav z∏ 12.000 • 530 – Mapa W∏och z∏ 1.800 • 533 – Mapa Niemiec z∏ 1.800 • 537 – Mapa Francji z∏ 1.800 • 538 – Mapa Belgii z∏ 1.800 • 540 – Mapa Holandii z∏ 1.800 • 542 – Mapa Szwajcarii z∏ 1.800 • 548 – Mapa Austrii z∏ 1.800 • 549 – Mapa Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii z∏ 1.800 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.800 • 574 – Mapa Hiszpanii z∏ 1.800 • 356 – Mapa Portugalii z∏ 1.800 • 762 – Siatka mocujàca baga˝ z∏ 500 • 980 – Ko∏o zapas. pe∏nowym. z∏ 500

