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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.
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Moje 
wakacje,

Kolejna edycja konkursu fotograficznego
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.



moja
rodzina

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´.

Regulamin konkursu: 

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

II miejsce

Nagroda specjalna
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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. 

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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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.

„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.

Wyniki konkursu z Air Polonia 

Polska 
Nagroda JakoÊci 
dla 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.

Andreas Csaki, foto: I. Kaêmierczak
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Fiat Selenia Rally Team 
wicemistrzem w klasyfikacji Super 1600
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.

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.

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). Fo
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Politechnika Âlàska odznacza Grup´ Fiat
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Nadje˝d˝ajà 
policyjne Fiaty
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 operacyjno-
konwojowe 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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Smak ˝y cia od czu wam wte dy, 
gdy mam pod wy˝ szo ny po ziom emo cji, 
ale rów nie˝ i wte dy, gdy wno sz´ 
do na uki coÊ no we go.

Ko le dzy ˝ar tu jà, ˝e cier pi´ na „neu -
ro tycz ny roz rzut za in te re so waƒ”. Ten
roz rzut jest po zor ny. Spa ja go ta sa ma
niç – ob ser wo wa nie re ak cji or ga ni zmu
ludz kie go w mo men tach gra nicz nych.
Sam zresz tà pod da j´ si´ roz ma itym
pró bom, cho dz´ tam, gdzie kra w´dê
jest tu˝, tu˝. Przy k∏a dem sa mot na po -
dró˝ mo to cy klem po an dyj skim p∏a sko -
wy ̋u – na sty ku Bo li wii i Chi le; zdo by cie
naj wy˝ sze go szczy tu w Kor dy lie rach –
El Qu ia mal; prze ̋y cie pa ta goƒ skie go
hu ra ga nu sza le jà ce go 53 dni; pierw szy
w ˝y ciu, w wie ku 60 lat, lot na pa ro lot -
ni – i to nad wul ka na mi Arau ka nii... 
Ba da nia z za kre su psy cho pa to lo gii 
al pi ni zmu, do któ rych za ch´ ci∏ mnie
prof. An to ni K´ piƒ ski, opi sa ∏em w wie lu
pu bli ka cjach na uko wych. Te ba da nia
kon ty nu ujà te raz Ja poƒ czy cy, Ame ry ka -
nie, Hisz pa nie i Fran cu zi.
Pod czas wy praw w Kau kaz, Hin du kusz
i An dy ba da∏em m. in. ce chy oso bo wo -
Ê ci lu dzi upra wia jà cych wy czy no wo
wspi nacz k´ wy so ko gór skà. Ci lu dzie, na
ogó∏ mi zer nej po stu ry, sà he ro sa mi
z cha rak te ru. Jest to wy nik po bu dze nia
emo cjo nal ne go. Nie bez pie czeƒ stwo
jest im po trzeb ne do ˝y cia jak po wie t -
rze, chcà si´ spraw dziç i na rzu ca jà 

Z lotu
kondora

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.

so bie co raz wi´k szà ska l´ trud no Êci, co
do pro wa dza do swo iste go uza le˝ nie nia.
Kon klu zje mo ich ba daƒ wy wo ∏a ∏y bu rz´
wÊród we te ra nów wspi na czek. Nie
spodo ba ∏o si´, ˝e do wo dzi ∏em, i˝ po
d∏u gim prze by wa niu w tzw. stre fie
Êmier ci wy so ko Êcio wej, two rzà si´ im
„dziu ry w mó zgu” – trwa ∏e uszko dze nia
w oÊrod ko wym uk∏a dzie ner wo wym, po -
wo du jàc za bu rze nia cha rak te ro lo gicz ne
lub spa dek zdol no Êci in te lek tu al nych.
Kie dy si´ jest na szczy cie – a do Êwiad -
czy ∏em te go na so bie – osià ga si´ nie -
mal stan nir wa ny, od cho dzi w cieƒ
strach, czy si´ prze ̋y je. Je Êli cz∏o wiek
wspi na si´ wy ∏àcz nie po to by po twier -
dziç swà war toÊç w oczach in nych, ta
wspi nacz ka mo ̋e skoƒ czyç si´ Êmier -
cià. Po nad po ∏o wa lu dzi gór, któ ry mi 
zaj mo wa ∏em si´ w zwiàz ku z pra cà dok -
tor skà, zgi n´ ∏a... w gó rach. Nie daw no
od na la z∏em li st´ ob ser wo wa nych wów -
czas al pi ni stów i ogar n´ ∏o mnie prze ra -
˝e nie – gi n´ li w ta kiej ko lej no Êci, jak po -
ka zy wa ∏y to ba da nia. I choç wtedy nie
dys po no wa ∏em jesz cze me to da mi
spraw dzia nu mó zgu z po mo cà to mo gra -
fii kom pu te ro wej czy re zo nan su ma gne -
tycz ne go, to jed nak oka za ∏o si´, ˝e rów -
nie˝ pre cy zyj ne te sty psy cho lo gicz ne
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mo gà usta liç sto pieƒ ry zy ka Êmier ci...
Pro fe sor An to ni K´ piƒ ski by∏ mo im 
mi s trzem, któ ry ukszta∏ to wa∏ mnie du -
cho wo. Ostat nio, wspól nie z przy ja cie -
lem z Mek sy ku, sku pi li Êmy si´ nad
prze k∏a dem je go dzie ∏a „Schi zo fre nia”
na j´ zyk hisz paƒ ski. Pol ski psy chia tra
jest bo wiem ce nio ny przez La ty no sów.
Za brzmi to mo ̋e ma ∏o po wa˝ nie, ale
mam pod sta w´ mó wiç o so bie ja ko
o ma mu cie, któ ry utrwa la pa mi´ç jed -
ne go z naj wy bit niej szych pol skich na -
ukow ców. Uczo ne go, któ ry za ch´ ci∏
mnie do za in te re so wa nia si´ me dy cy nà
gór skà, tak jak pro fe sor Je rzy Kaul bersz
do po zna wa nia An dów...
Nie tyl ko ja, ale i pew na sta ra In dian ka
chcia ∏a wie dzieç, dla cze go bia ∏y cz∏o -

wiek tak moc no po ko cha∏ An dy. Z roz -
sy pa nych na zie mi li Êci co ca u∏o ̋y ∏a
wi´c coÊ na kszta∏t pa sjan sa i spo koj -
nie ob wie Êci ∏a: w po przed nim ˝y ciu 
by ∏eÊ an dyj skim kon do rem.
Prze by ∏em w swo im ˝y ciu, tym ak tu al -
nym, ty sià ce ki lo me trów – od Mek sy ku
po Zie mi´ Ogni stà, An tark ty d´, Wy sp´
Wiel ka noc nà i Wy sp´ Ro bin so na Cru -
soe. Krà ̋´ po Ame ry ce Po ∏u dnio wej.
Nie daw no wró ci ∏em z 33. tam po dró ̋y.
Po byt wià za∏ si´ z pod pi sa niem umo wy
o wspó∏ pra cy z chi lij ski mi le ka rza mi
– ra zem two rzy my Cen trum Me dy cy ny
Gór skiej, któ re go pla ców ka b´ dzie na

wy so ko Êci a˝ 4,5 tys. me trów. Co naj -
bar dziej fra pu je mnie w Ame ry ce ¸a ciƒ -
skiej? Dzie wi´ç set ka mien nych mo no li -
tów zwa nych Mo ai, kil ka na Êcie ton ka˝ -
dy, któ re sto jà na Wy spie Wiel ka noc nej,
do kàd przy le cia ∏em po raz pierw szy –
ja ko am ba sa dor RP – dzie si´ç lat te mu.
Na zw´ wy spie nada li ho len der scy 
od kryw cy, mi mo ˝e tu byl cy w swo im j´ -
zy ku (ra pa nui) na zwa li jà p´p kiem Êwia -
ta. Ten „p´ pek”, to od le g∏y o 4 tys. km
od Chi le ma leƒ ki ob szar, gdzie po Êród
35 sto˝ ków wul ka nicz nych ˝y je 2700
osób. I gdzie NA SA ma za pa so we là do -
wi sko dla stat ków ko smicz nych. Dla cze -
go za cie ka wi ∏y mnie te fi gu ry? Bo sà
wier ny mi ko pia mi lu dzi, któ rzy ˝y li
w wio sce, a kon dy cj´, zdro wie czy in dy -

wi du al ne ce chy przod ków wy spia rzy
mo˝ na dziÊ bez pro ble mów usta liç 
z po mo cà naj now szych tech nik ba daw -
czych. Chcia∏ bym wie dzieç, np. ja ki 
to ro dzaj kul tu ro we go „sza leƒ stwa” 
na ka zy wa∏ miesz kaƒ com przez wie ki
rzeê biç swo ich ka cy ków. 
Dla cze go nie uzmy s∏o wiç Êwia tu, ˝e
szczàt ki od na le zio ne w ja ski niach 
Wy spy Wiel ka noc nej przez pol skà wy -
pra w´ pod au spi cja mi The Explo rers
Club Êwiad czà o in nym po chów ku wy -
spia rzy ni˝ sà dzo no? Zmar ∏ych nie za ko -
py wa no od ra zu do zie mi. Po wy su sze -
niu ich pod go ∏ym nie bem, ko Êci sk∏a -

da no w kryp tach pod pod sta wà o∏ ta rzy,
na któ rych sta ∏y ka mien ne mo no li ty.
Z te go my Êle nia zro dzi∏ si´ po mys∏, któ -
ry chcà urze czy wist niç Uni wer sy tet Ja -
giel loƒ ski i Pa pie ski Uni wer sy tet Ka to -
lic ki w Chi le. Cho dzi o ob ser wo wa nie
kon dy cji wy spia rzy w „P´p ku Êwia ta”,
któ rzy w swej hi sto rii prze ̋y li spo ro dra -
ma tów – m. in. w XVIII i XIX wie ku po -
ry wa li ich kor sa rze i wy wo zi li ja ko nie -
wol ni ków na plan ta cje trzci ny cu kro -
wej. Cy wi li za cja la ty no ame ry kaƒ ska
wpro wa dzi ∏a na Wy sp´ Wiel ka noc nà
swo je woj sko, szkol nic two, re li gi´
chrze Êci jaƒ skà, j´ zyk hisz paƒ ski. Jest
tak sil na, ˝e za 20-30 lat wy spia rzom
mo ̋e gro ziç za g∏a da dzie dzic twa, zdo -
mi no wa nie tra dy cji i kul tu ry Ra pa nui
– zie mi on giÊ przy pi sa nej kul tu rze po li -
ne zyj skiej. Je stem prze siàk ni´ ty ide a∏a -
mi Igna ce go Do mey ki (wy st´ po wa∏ on
w obro nie In dian Ma pu che), zde cy do -
wa nie opo wia dam si´ po stro nie 
pra wo wi tych miesz kaƒ ców wy spy. Zrzà -
dze niem lo su po dà ̋a ∏em w Ame ry ce
Po ∏u dnio wej w∏a Ênie szla ka mi wiel kie -
go ro da ka. W naj Êmiel szej wy obraê ni
ucznio wi biel skie go li ceum (uro dzi ∏em
si´ w Szczyr ku) nie przy sz∏o do g∏o wy,
˝e „Mo je po dró ̋e” te go przy ja cie la
Ada ma Mic kie wi cza kie dyÊ za owo cu -
jà... mo imi po dró ̋a mi! A tak si´ sta ∏o. 
Mo je „tro pie nie” Do mey ki to te mat na
ksià˝ k´. Dzi´ ki au to ro wi ksià˝ ki „Arau -
ka nia i jej miesz kaƒ cy” zo sta ∏em okrzyk -
ni´ ty – przez je dy ne ple mi´, któ re nie
ule g∏o ani In kom, ani kon kwi Êcie hisz -
paƒ skiej – bia ∏ym bra tem! Sta ∏o si´ to
pod czas ce re mo nii Ma ri, Ma ri Pe ni 
(Wi taj Br acie), w któ rej bra ∏o udzia∏ 12
ka cy ków i t∏um In dian. Za raz po prze ka -
za niu wo dzom hisz paƒ skiej edy cji owej
ksià˝ ki i przy po mnie niu, ˝e mój pro to -
pla sta do k∏ad nie spi sa∏ hi sto ri´ Ma pu -
chów (Lu dzi Zie mi) przed 150 la ty. 
Do mey ko w Ame ry ce Po ∏u dnio wej sp´ -
dzi∏ bli sko 50 lat – ja 14. Lu bi´ tam 
jeê dziç. Nie wsty dz´ si´ wy znaç, ˝e to
mo ja dru ga oj czy zna. 
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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. 

Ja sny cel
i ogrom pra cy 



Sergio Marchionne



Dy rek tor ge ne ral ny i pe∏ no moc ny Fia ta pod kre Êli∏
do bre przy j´ cie na ryn ku no wych mo de li, wÊród
któ rych zna la z∏y si´ Idea (po wy ̋ ej) oraz Pan da
– Au to Ro ku 2004.fia
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„Jacy jes teÊ my dzisiaj?” W nie -
spe∏ na dwa mie sià ce od prze j´ cia od -
po wie dzial no Êci za wy ni ki kon cer nu,
dy rek tor ge ne ral ny przed sta wi∏ do -
g∏´b nà ana li z´ sy tu acji Gru py Fiat,
w któ rej zwró ci∏ uwa g´ na po ten cja∏
ale i s∏a bo Êci przed si´ bior stwa oraz
ko niecz noÊç wy zna cze nia kie run ków
re or ga ni za cji, zmo bi li zo wa nia si∏ i za -
an ga ̋o wa nia osób. „Fiat ma dzi siaj ja -
snà stra te gi´ – stwier dzi∏ dy rek tor
Mar chion ne. Po zmniej sze niu swe go
za si´ gu prze my s∏o we go, no tu je my
sta ∏à po pra w´, przed si´ bior stwo dwu -
krot nie pod wy˝ szy ∏o ka pi ta∏ za k∏a do wy
a w 2002 ro ku zna la z∏o si´ w punk cie
naj bar dziej kry tycz nym w swo jej hi sto -
rii. O ile Fiat Au to w dal szym cià gu jest
w du ̋ym stop niu uza le˝ nio ny od ryn -
ków eu ro pej skich, to CNH i Ive co ju˝
wy ka zu jà po ten cja∏ mi´ dzy na ro do wy”.
Wy ni ki fi nan so we dru gie go kwar ta ∏u
2004 ro ku po ka zu jà, ˝e Gru pa po wo li
od zy sku je po zy cj´. Sprze da˝, przy nie
zmie nio nym za kre sie dzia ∏al no Êci,

wzro s∏a o 6% w sto sun ku do ta kie go
sa me go okre su ubie g∏e go ro ku – to
ju˝ ko lej ny, szó sty mie siàc, po pra wy.
Wy nik ope ra cyj ny jest do dat ni – 18
mln eu ro w sto sun ku do 100 mln
stra ty sprzed ro ku. Po zy tyw ny cash
flow z sek to rów ope ra cyj nych wy no si

po nad 300 mln eu ro. Po zy cja fi nan so -
wa net to na poziomie 4,3 mld eu ro,
jest lep sza ni˝ w pierw szym kwar ta le
bie ̋à ce go ro ku. I wresz cie Fiat dys po -
nu je 6,9 mld Êrod ków p∏yn nych
– o 1,3 mld wi´ cej ni˝ w pierw szym
kwar ta le te go ro ku.

Marchionne: „Silny leadership 
i rygorystyczne przestrzeganie planów”



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. 

PIERW SZE PÓ¸ RO CZE 2004: RA CHU NEK EKO NO MICZ NY GRU PY 
1° PÓ∏ROCZE 2004 1° PÓ∏ROCZE 2003

(w milionach euro) skonsolidowany przy nie zmienionym skonsolidowany
zakresie

PRZY CHO DY NET TO 23.508 22.163 24.774

ZYSK OPE RA CYJ NY BRUT TO 3.437 2.920 3.190

WY NIK OPE RA CYJ NY (140) (543) (367)

WY NIK PRZED OB LI CZ. OD SE TEK
I PRZED OPO DAT KO WA NIEM (E.B.I.T.) (224) (237) (146)

ZYSK PRZED OPO DAT KO WA NIEM (407) (749) (570)

ZYSK NET TO (669) (820) (737)

ZYSK NET TO GRU PY 
ORAZ FIRM TRZE CICH (669) (742) (737)

ZYSK NET TO 
NA LE ̊ Ñ CY DO GRU PY (658) N.D. (708)
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Co zrobiliÊmy
do tej po ry?
Ser gio Mar chion ne przed sta wi∏ re -
zul ta ty kon tro li pla nu ro ku 2003,
któ re ob ra zu jà dzia ∏a nia ostat nich
mie si´cy, a tak ̋e re zul ta ty pla nów
ope ra cyj nych po szcze gól nych sek to -
rów, ze szcze gól nym uwzgl´d nie niem
Fiat Au to. „Ana li za wy ka za ∏a wie le
punk tów po zy tyw nych oraz kil ka kry -
tycz nych” – po wie dzia∏. Do pierw -
szych za li cza skon cen tro wa nie si´ na
bran ̋y mo to ry za cyj nej, wpro wa dze -
nie w ubie g∏ym ro ku roz le g∏e go pla -
nu stra te gicz ne go i fi nan so we go oraz
po pra w´ od no to wa nà we wszyst kich
sek to rach Gru py. Do te go na le ̋y do -
daç uru cho mie nie pro gra mu od m∏o -
dze nia ga my wy ro bów, czo ∏o wà po zy -
cj´ w seg men cie aut luk su so wych
(Fer ra ri i Ma se ra ti) oraz po now ne
okre Êle nie mi sji pro duk cyj nej wszyst -
kich za k∏a dów.
Dy rek tor ge ne ral ny kry tycz nie oce ni∏
na to miast nie któ re aspek ty pla nu
z 2003 ro ku, uwa ̋a jàc go za „so lid -
ny ze stra te gicz ne go punk tu wi dze -
nia, lecz zbyt opty mi stycz ny pod
wzgl´ dem ter mi nów re ali za cji”. W je -
go prze ko na niu struk tu ra or ga ni za -

cyj na nie jest jesz cze do sto so wa na
do kon fron ta cji z twar dy mi pra wa mi
ryn ku, nie wy star cza jà co wy ko rzy sta -
no bench mar king (po rów na nie
z kon ku ren cjà), nie któ re funk cje
cen tral ne ce chu je nad mier na z∏o ̋o -
noÊç, wy st´ pu je opie sza ∏oÊç w dzia -
∏a niu i w po dej mo wa niu de cy zji oraz
nie do sta tecz ne skon cen tro wa nie na
le ader ship ja ko klu czo wym czyn ni ku
prze mian. 

Na pierw szym
pla nie 
Fiat Au to
Prze cho dzàc do omó wie nia sy tu acji
Fiat Au to, dy rek tor ge ne ral ny Gru py
zwró ci∏ szcze gól nà uwa g´ na do sko -
na ∏e przy j´ cie przez klien tów no wych
mo de li (szcze gól nie Pan dy, Sa mo -
cho du Ro ku 2004), po wo dze nie
pla nu re duk cji kosz tów oraz do brà
sy tu acj´ spó∏ ek prze my s∏o wych 
jo int -ven tu re. „Uwa ̋am jed nak – za -
zna czy∏ – ˝e sek tor cier pi na coÊ, co
mo ̋e my na zwaç „nad mier nà z∏o ̋o -
no Êcià dzia ∏al no Êci prze my s∏o wej”.
In ny mi s∏o wy, bra ku je nam kon fron -
ta cji z kon ku ren cjà i zbyt moc no

kon cen tru je my si´ na „aspek tach
in ̋y nie ryj nych”, ze szko dà dla na -
szych ro dza jów spe cja li za cji oraz 
po ten cja ∏u ma rek. 
Ja ko przy k∏ad Mar chion ne po da∏
jed nost ki biz ne so we (Bu si ness
Units), któ re „w przy pad ku bra ku
w∏a Êci we go wy ko rzy sta nia, zmniej -
sza jà wy daj noÊç ope ra cyj nà”. Tym -
cza sem „sieç han dlo wa, po mi mo
te go, i˝ w ostat nich la tach zwra ca no
na nià szcze gól nà uwa g´, w dal szym
cià gu nie jest do sto so wa na do 
po trzeb, a za so by, któ re ma jà jà
wzmoc niç, sà nie wy star cza jà ce”.
Dla te go ren tow noÊç Fiat Au to jest
ni˝ sza w po rów na niu z naj wi´k szy mi
kon ku ren ta mi. „Pod sta wo wym pro -
ble mem – wy ja Êni∏ Sergio Mar chion -
ne – jest le ader ship, któ re zbyt 
ma ∏o kon cen tru je si´ na prze mia -
nach. Dla te go opra co wa li Êmy
mi´dzy innymi no wà or ga ni za cj´
ma jà cà na ce lu jak naj wi´k sze
uprosz cze nie pro ce sów naszego
przed si´ bior stwa”. Struk tu ra firmy
jest opar ta na od dzie le niu funk cji
poszczególnych mar ek oraz funk cji
han dlo wych od funk cji cen tral nych.
Ma to sprzy jaç re la cjom z ryn kiem, 
a przede wszystkim z klien tem. 
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Pro duk tyw noÊç
i jo int -ven tu re
Po dej mu jàc te mat wy daj no Êci pro -
duk cyj nej Fiat Au to, Mar chion ne 
wy raê nie za strzeg∏, ˝e nie prze wi du je
za mkni´ cia ˝ad nej fa bry ki we W∏o -
szech. Ko niecz ne b´ dzie na to miast
do sto so wa nie pro duk cji do wy mo -
gów ryn ko wych oraz do rze czy wi stej
wy daj no Êci za k∏a dów. Dzia ∏a nia te
po win ny przy nieÊç mak sy mal nà wy -
daj noÊç oraz kon ku ren cyj noÊç. 
„So lid ne sà dwa so ju sze prze my -
s∏o we z GM – po wie dzia∏ dy rek tor
ge ne ral ny. Zgod nie z ocze ki wa nia mi
Fiat -GM Pur cha sing za pew nia du ̋e
oszcz´d no Êci, na to miast Fiat -GM
Po wer tra in roz wi ja si´, po mi mo i˝
wy daj noÊç ope ra cyj na jest ni˝ sza od
prze wi dy waƒ. Po zy tyw nie prze bie ga
rów nie˝ wspól ne pro jek to wa nie plat -
form”. Mar chion ne nie po mi nà∏ tak -
˝e de li kat ne go te ma tu, ja kim jest
opcja „put”, to zna czy pra wo Gru py
do sprze da nia Ge ne ral Mo tors po zo -
sta ∏ej cz´ Êci ak cji Fiat Au to. 

W 2003 ro ku obie fir my pod pi sa ∏y
po ro zu mie nie o za wie sze niu na rok
i prze d∏u ̋e niu do 24 stycz nia 2010
ro ku okre su wa˝ no Êci opcji. „We -
d∏ug nas – stwier dzi∏ Mar chion ne
– opcja put jest istot nym i war to -
Êcio wym na rz´ dziem. Po czàw szy od
stycz nia 2005 ro ku b´ dzie jà mo˝ na
zre ali zo waç w wy zna czo nych ter mi -
nach, nie ozna cza to jed nak, ˝e zo -
s ta nie wpro wa dzo na w ˝y cie. Ozna -
cza na to miast, ˝e Fiat uzna je jà za
na rz´ dzie, któ re wy ko rzy sta we dle
swo jej wo li, o ile i tyl ko wte dy, gdy
uzna to za ko niecz ne”. 

Stra te gie 
i le ader ship 
„To, cze go cza sem bra ko wa ∏o w Fia -
cie – po wie dzia∏ Mar chion ne – to
umie j´t noÊç pe∏ nej re ali za cji pla nów
stra te gicz nych. Dla te go b´ dzie my
pra co waç nad do pro wa dze niem do
koƒ ca wszyst kich opracowanych
przez nas pro gra mów”. 

Dy rek tor ge ne ral ny i pe∏nomocny po -
wia do mi∏ zebranych o utwo rze niu
Ko mi te tu Wy ko naw cze go Gru py, któ -
ry zaj mie si´ naj wa˝ niej szy mi za gad -
nie nia mi (in we sty cje, per spek ty wy
dzia ∏al no Êci, kon ku ren cja, mo˝ li wo -
Êci, itp.) B´ dzie to po czà tek pro ce su
spo ∏ecz ne go i in sty tu cjo nal ne go
otwar te go na wk∏ad wszyst kich si∏
przed si´ bior stwa.
Do wdra ̋a nia me tod i stra te gii ko -
niecz ne sà oso by o od po wied nich
umie j´t no Êciach i mo ty wa cji. Stàd
opra co wa nie no we go pro gra mu oce -
ny kie row nic twa wy˝ sze go szcze bla. 
„Jest to nie zwy kle istot ny aspekt,
o któ ry na uczy ∏em si´ zabiegaç
przede wszystkim w trakcie zdo by wa -
nia moich wcze Êniej szych do Ê wiad -
cze ƒ za wo do wych, i któ ry w mo jej opi -
nii jest nie zb´d nym sk∏ad ni kiem suk -
ce su – do da∏ Sergio Mar chion ne.
W ten spo sób po sta no wi ∏em za adap -
to waç je go isto t´ do sy tu acji Gru py
Fiat, po nie wa˝ umie j´t noÊç spra wo -
wa nia le ader ship mu si staç si´ g∏ów -
nym na rz´ dziem naszych prze mian”. 



We d∏ug Sergio Mar chion ne, Ive co i CNH ma jà 
mo˝ li wo Êci i po ten cja∏ na ska l´ Êwia to wà. 

Na zdj´ ciu po wy˝ej: Ive co Stra lis. 
Po le wej stro nie: trak tor CNH pod czas pra cy. 

U do ∏u: no wa Lan cia Mu sa
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Pierw si 
w swo jej 
kla sie
„Na szym ce lem osta tecz nym
– mó wi∏ Sergio Mar chion ne – jest
uzy ska nie wy ni ków fi nan so wych,
któ re do 2007 ro ku po zwo là nam
za jàç „pierw sze miej sce w swo jej
kla sie”. Je dy ny wy jà tek sta no wi
Fiat Au to, gdzie ter min re ali za cji
tych za ∏o ̋eƒ jest nie co d∏u˝ szy.
Jed nak w 2007 ro ku rów nie˝ Sek -
tor Sa mo cho do wy uzy ska do dat nià
mar ̋´ ope ra cyj nà rów nà 2-4%, na -
to miast Ive co i CNH umoc nià swój
wy nik na po zio mie od po wied nio
7,5% i 10%. Wszyst ko to po win no
prze ∏o ̋yç si´ na Êred ni wzrost przy -
cho dów w tem pie 6% rocz nie oraz
na ren tow noÊç sprze da ̋y w wy so -
ko Êci 5-6%”. 
Jed nak ju˝ w tym ro ku Gru pa za -
mie rza osià gnàç próg ren tow no Êci,
wo bec 740 mln eu ro strat od no to -
wa nych w 2003 ro ku, oraz zre du -
ko waç ne ga tyw ny cash flow z 2,8
do 1 mld eu ro. Na przy sz∏y rok za -
∏o ̋o no dal sze zmniej sza nie strat
ope ra cyj nych Fiat Au to. 
W 2006 ro ku wy ni ki po win ny si´
zde cy do wa nie po pra wiç, za rów no
pod wzgl´ dem wy ni ku ope ra cyj ne -
go Fiat Au to, jak i wy ni ku net to 
ca ∏ej Gru py. 
„Mo im za da niem jest spra wiç, by
wszyst kie uru cho mio ne przez nas
pla ny zo sta ∏y za koƒ czo ne suk ce -
sem w wy zna czo nych ter mi nach”. 
Mar chion ne za koƒ czy∏ swo je wy -
stà pie nie przy po mi na jàc, ˝e w nie -
któ rych przy pad kach przed si´ bior -
stwo osià ga ∏o wy ni ki po ni ̋ej swo -
ich mo˝ li wo Êci, mi mo po sia da nia
za so bów ludz kich, tech no lo gicz -
nych i fi nan so wych nie zb´d nych do
te go, by z po wo dze niem sta wiç
czo ∏a ryn ko wi.
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Spo Êród g∏ów nych sek to rów ope ra cyj nych Gru py, najwi´kszy jest Fiat
Au to i jed no cze Ênie n´ ka ny naj wi´k szy mi trud no Êcia mi. „Od 2002 ro ku
– po wie dzia∏ do in we sto rów mi´ dzy na ro do wych dy rek tor ge ne ral ny sek to -
ra Au to, Her bert De mel – je ste Êmy Êwiad ka mi zna czà cej po pra wy, po mi -
mo twar dej kon ku ren cji na ryn ku. Kon ty nu uje my od m∏a dza nie ga my 
wy ro bów, co po pra wia nasz wi ze ru nek. Ze bra li Êmy 470 tys. za mó wieƒ 
na Pan d´, wpro wa dzo nà na ry nek pod ko niec ubie g∏e go ro ku; 95 tys. 
na Lan ci´ Yp si lon, 59 tys. na Fia ta Idea. Wzro s∏o za do wo le nie klien tów
oraz kon ce sjo na riu szy. Je ste Êmy jed nak opóê nie ni o kilka miesi´cy 
w re ali za cji na sze go pla nu na praw cze go. I za nim osià gnie my próg ren tow -
no Êci, w roku 2005 od no tu je my jesz cze nie wiel kà stra t´”.
W pierw szym pó∏ ro czu 2004 ro ku, sprze da˝ sa mo cho dów mar ki Fiat 
Au to wzro s∏a w Eu ro pie o 5% w po rów na niu z tym sa mym okre sem 
ro ku ubie g∏e go. Wszyst ko to przy 3,3% dy na mi ce ryn ku. Re duk cja 
kosz tów prze bie ga rów nie˝ zgod nie z pla nem na praw czym, dzi´ ki re zul -
ta tom uzy ska nym przez spó∏ k´ jo int -ven tu re z Ge ne ral Mo tors w za kre -
sie za ku pów. Przy rost wiel ko Êci by∏ jed nak o wiele ni˝ szy od prze wi dy -
waƒ z po wo du zaostrzajàcej si´ kon ku ren cji. W dru gim kwar ta le po sto -
je pro duk cyj ne w nie któ rych za k∏a dach wy wo ∏a ne kon flik tem w Mel fi,
kosz to wa ∏y fir m´ 50 mln eu ro. 
„W naj bli˝ szej przy sz∏o Êci – po wie dzia∏ De mel – po pyt b´ dzie s∏a by. Prze -
wi du je my nie wiel ki po ziom sprze da ̋y we W∏o szech, ale mi mo te go ma my
za miar zwi´k szyç na sze udzia ∏y w ryn ku z 28% w ze sz∏ym ro ku do 30,5%
w 2007 ro ku. W Eu ro pie Za chod niej za mie rza my uzy skaç wzrost o 10%.
Na szym ce lem jest zwi´k sze nie wy ni ku ope ra cyj ne go o 1,6 mld eu ro do
2007 ro ku, przy nie wiel kim przy ro Êcie wiel ko Êci: 3-4% rocz nie”.

Aby osià gnàç ten cel, fir ma sta wia na
no we wy ro by. W cià gu naj bli˝ szych
trzech lat Fiat i Lan cia za pre zen tu jà
pi´ç no wych mo de li. Do te go doj dà
licz ne fa ce -li ftin gi. „Dzi siaj, Êred ni wiek
na szych mo de li jest nie co wy˝ szy od
kon ku ren cji – mó wi dy rek tor ge ne ral ny
Fiat Au to – ale za ka˝ dym ra zem, gdy
wy pusz cza my na ry nek no wy pro dukt,
zy sku je my punk ty. Dla te go pod ko niec
przy sz∏e go ro ku, wraz z no wym Pun to,
po win ni Êmy zni we lo waç t´ ró˝ ni c´.
W Al fa Ro meo cze ka nas ca∏ ko wi te
od Êwie ̋e nie ga my: w tym ro ku b´ dzie -
my mieç jesz cze tyl ko je den fa ce -
li fting, ale dwa pre mie ro we sa mo cho -
dy wy lan su je my w 2005 ro ku i ko lej ne
dwa w 2006”. 
No wo Êci za ofe ru je rów nie˝ sek tor aut
do staw czych, gdzie pod ko niec te go
ro ku po ja wi si´ je den no wy mo del, po
któ rym – do koƒ ca 2007 ro ku – uka -
˝à si´ ko lej no czte ry no we. Po za ni mi
w ofer cie znaj dzie si´ kil ka ak tu ali za cji
ist nie jà cych wy ro bów. A za tem, o ile
wie lu kon ku ren tów do pie ro przy go to -

Demel
„K∏adziemy 

nacisk na sieç 
i nowe 

modele”
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wu je si´ do wpro wa dze nia na ry nek
no wo Êci, Sek tor Sa mo cho dów Do -
staw czych Fia ta b´ dzie go to wy z ca∏ -
ko wi cie od no wio nà ga mà. 
Zda niem De me la, w prze my Êle mo to -
ry za cyj nym, po za ga mà wy ro bów, rów -
nie wa˝ na jest sieç sprze da ̋y. Jest to
wr´cz klu czo wy ele ment. „Mu si my
bez wzgl´d nie uzu pe∏ niç w Eu ro pie bra -
ki w na szej struk tu rze han dlo wej. Pod
ko niec ubie g∏e go ro ku, Fiat by∏ nie -
obec ny a˝ na 192 ob sza rach: jest to
pra wie 200 istot nych re jo nów, w któ -
rych bra ko wa ∏o sa lo nów sprze da ̋y.
Uda ∏o nam si´ uzu pe∏ niç 40 z nich.
Ten sam cel wy zna czy li Êmy dla Lan cii
(24 no wych kon ce sjo na riu szy), Al fa
Ro meo (30) oraz dla sa mo cho dów
do staw czych (29). Ci´˝ ko pra cu je my
nad tym, by w 2006 ro ku zna leêç si´
na wszyst kich ob sza rach. Weê my pod
uwa g´ Niem cy. To ry nek, na któ rym
przy by wa rocz nie 3,2 mln no wych sa -
mo cho dów. Jest to dla nas trud ny 
ob szar, gdzie udzia∏ Fia ta si´ ga za le d -
wie 2,1%. Uzu pe∏ nia jàc bra ki, któ re

ma my w sie ci, ka˝ de go ro ku sprze da -
my 10 ty si´ cy aut wi´ cej. Wszyst ko to
przy za cho wa niu obec ne go stop nia
roz po zna nia ryn ku”.
O ile z jed nej stro ny wy si∏ ki Fia ta Au to
sà skie ro wa ne na roz sze rze nie sie ci na
ca ∏à Eu ro p´, z dru giej – kon cen tru jà
si´ na ra cjo na li za cji struk tu ry sprze da -
˝y tam, gdzie jest ju˝ obec na. Z te go
po wo du, do koƒ ca 2007 ro ku, licz ba
de ale rów Fia ta ma spaÊç w su mie
o 15%, przy jed no cze snym roz sze rze -
niu dzia ∏al no Êci Êred nio o 30%. To sa -
mo do ty czy Lan cii oraz sa mo cho dów
do staw czych. B´ dzie mniej kon ce sjo -
na riu szy, ale za to wi´k szych i pro wa -
dzà cych dzia ∏al noÊç o szer szym za si´ -
gu. Osob nym te ma tem jest Al fa 
Ro meo. Za k∏a da si´ bo wiem wzrost
ilo Êci de ale rów po ∏à czo ny z in ten syw -
nym roz wo jem mar ki. 
In nym klu czo wym punk tem o˝y wie nia
jest re duk cja plat form wy ro bu. „Dzi -
siaj – wy ja Êni∏ De mel – ma my a˝ 
13 plat form, du ̋o wi´ cej ni˝ kon ku -
ren cja. Ozna cza to nad mier ne i nie -

eko no micz ne kom pli ka cje tech nicz -
ne. Przy sz∏e Pun to b´ dzie pierw szym
wa˝ nym kro kiem na przód w stro n´ ra -
cjo na li za cji, pro wa dzo nej we wspó∏ -
pra cy z Ge ne ral Mo tors. Stop nio wo
ujed no li ci my na sze plat for my. Jest
jesz cze je den wa˝ ny aspekt do re ali -
za cji – stan da ry za cja kom po nen tów.
Do 2012 ro ku zre du ku je my na przy -
k∏ad ga m´ sil ni ków ben zy no wych
z oÊmiu do sze Êciu”.
Ale to wszyst ko, w opi nii De me la, nie
za pew ni jed nak kon ku ren cyj no Êci Fia -
ta Au to. „Je Êli cze goÊ nam bra ku je, to
szyb ko Êci w po dej mo wa niu de cy zji
i dzia ∏a niu. Dla te go stwo rzy li Êmy or ga -
ni za cj´ „trój wy mia ro wà”. Z jed nej stro -
ny han del, po Êwi´ co ny po szcze gól -
nym mar kom; z dru giej – sze fo wie po -
szcze gól nych seg men tów ryn ku (dla
wszyst kich ma rek); i wresz cie – ró˝ ne
ob sza ry funk cyj ne przed si´ bior stwa:
pro jek to wa nie, pro duk cja, ja koÊç, itp.
Ca ∏oÊç ma na ce lu zwi´k sze nie sy ner -
gii tech nicz nych, ujed no li ce nie kom -
po nen tów oraz szyb szà re ali za cj´”.
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CNH jest Êwia to wym li de rem w pro duk cji ma szyn rol ni czych, kom baj -
nów, ko pa rek i lek kich ma szyn bu dow la nych. W ubie g∏ym ro ku je go ob ro -
ty wy nio s∏y 10,7 mld do la rów (no to wa na na gie∏ dzie Wall Stre et fir ma ma
sie dzi b´ praw nà w Sta nach Zjed no czo nych) z zy skiem w wy so ko Êci 259
mln (ra chu nek we d∏ug I. A. S. B.). W 2004 ro ku sprze da˝ fir my po win na
prze kro czyç 12 miliardów do la rów przy zy sku ope ra cyj nym wy raê nie 
wy˝ szym ni˝ w 2003 ro ku.
W ro ku 2007 przy cho dy ma jà osià gnàç po ziom po nad 13 mld do la rów
przy ren tow no Êci po wy ̋ej 10%. 
„Na sza Gru pa ma za si´g glo bal ny – po wie dzia∏ w Ba loc co dy rek tor ge ne -
ral ny Pa olo Mon fe ri no. Na sza obec noÊç na ryn kach Êwia to wych jest god -
na po zaz drosz cze nia: Ame ry ka Pó∏ noc na sta no wi 42% na szej sprze da ̋y,
Eu ro pa – 37%. Du ̋a cz´Êç na szej dzia ∏al no Êci przy pa da na kra je Ame ry -
ki ¸a ciƒ skiej oraz po zo sta ∏e cz´ Êci Êwia ta. We wszyst kich tych ob sza rach,
a tak ̋e we wszyst kich li niach wy ro bu, zaj mu je my pierw szà lub dru gà po -
zy cj´. Co czwar ty trak tor sprze da wa ny na Êwie cie zo sta∏ wy pro du ko wa ny
przez New Hol land lub Ca se IH, dwie mar ki han dlo we CNH, a co trze ci
kom bajn po wsta∏ w jed nym z na szych za k∏a dów”.
W 1998 ro ku, przed fu zjà, z któ rej zro dzi ∏o si´ CNH, Ca se Cor po ra tion
i New Hol land mia ∏y ob ro ty w wy so ko Êci 12 mld do la rów. W 2002, czy li
w pierw szym ro ku dzia ∏al no Êci, spa d∏y one do 10 mld, co w du ̋ej 
mie rze spo wo do wa ne by ∏o za ∏a ma niem po py tu na ma szy ny rol ni cze
w 1999 ro ku na ryn ku pó∏ noc no ame ry kaƒ skim. Do te go do sz∏y ope ra cje

Monferino:
„JesteÊmy

numerem
jeden sektora”
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sprze da ̋y, ja kich CNH mu sia ∏a do -
ko naç na ˝à da nie w∏adz an ty mo no -
po lo wych oraz ∏a go dze nie kon tra -
stów ro dzà cych si´ przy oka zji po -
wsta wa nia ró˝ nych spó∏ ek. „Jed nak -
˝e – mó wi∏ Paolo Mon fe ri no – szyb -
ko od zy ska li Êmy daw ny po ziom
sprze da ̋y zwi´k sza jàc zysk ope ra -
cyj ny o pra wie 60%. Wy nik ten by∏
mo˝ li wy dzi´ ki sy ner giom uzy ska -
nym wraz z fu zjà – ok. 700 mln do -
la rów – oraz dzi´ ki no wym wy ro bom
opar tym na wspól nych plat for mach.
W pierw szych sze Êciu mie sià cach
2004 ro ku zwi´k szy li Êmy sprze da˝
do po zio mu 6,2 miliarda do la rów
(5,3 w tym sa mym okre sie po przed -
nie go ro ku). Zysk wzrós∏ z 195 do
361 milionów do la rów”. 

Po st´p ten zwià za ny jest ze wzro -
stem pro duk cji, no wy mi wy ro ba mi
i re duk cjà kosz tów. Do uzy ska nia
tych wy ni ków przy czy ni ∏y si´ wszyst -
kie ro dza je dzia ∏al no Êci, w∏à cza jàc
w to ma szy ny bu dow la ne, któ re po
raz pierw szy przy nio s∏y zysk. Do koƒ -
ca te go ro ku zo sta nie za koƒ czo ny
plan in te gra cji Ca se i New Hol land.
Stra te gia po le ga na utrzy ma niu
dwóch ró˝ nych ma rek han dlo wych,
opra co wa nych na ba zie wspól nej
plat for my. W koƒ co wej fa zie znaj du -
je si´ rów nie˝ ra cjo na li za cja za k∏a -
dów pro duk cyj nych. „Roz po czy na li -
Êmy z 60 za k∏a da mi – przy po mnia∏

Mon fe ri no – doj dzie my do 37. Od -
m∏o dzi li Êmy 80% wy ro bów wpro wa -
dza jàc no wo cze sne mo de le, a ca ∏y
pro ces za koƒ czy my w pierw szym
pó∏ ro czu 2005 ro ku. Na sze ce le na
naj bli˝ sze trzy la ta to wzrost mar ̋y
po przez re duk cj´ kosz tów – 719
milionów do la rów do koƒ ca 2006
ro ku – i wzrost sprze da ̋y. Na st´p ny
etap to zmniej sze nie za in we sto wa -
ne go ka pi ta ∏u”.
WÊród prio ry te tów wska za nych przez
dy rek to ra ge ne ral ne go CNH, zna la -
z∏o si´ wzmoc nie nie sie ci i ob s∏u gi.
Po od m∏o dze niu ga my wy ro bów uwa -
ga fir my skon cen tru je si´ na in no wa -
cji i opra co wa niu na st´p nej ge ne ra -
cji mo de li, na wzbo ga ce niu wer sji
oraz zwi´k sze niu nie za wod no Êci. 

„Na szà kon ku ren cyj noÊç na ryn ku
– po wie dzia∏ Mon fe ri no – zwi´k szà
do dat ko wo no we sil ni ki NEF opra co -
wa ne ra zem z Ive co i Cum mins, 
któ re obec nie ja ko je dy ne mo gà
spe∏ niç przy sz∏e nor my emi sji za nie -
czysz czeƒ. W na szych pla nach nie
b´ dzie my po le gaç na prze wi dy wa -
niach do ty czà cych po pra wy po py tu.
Ist nie jà ce jed nak wskaê ni ki po zwa -
la jà na za ∏o ̋e nie przy ro stu wiel ko Êci
za rów no w bran ̋y rol ni czej, jak i bu -
dow la nej”. Je Êli ob raz ten znaj dzie
po twier dze nie w rze czy wi sto Êci, 
po zy cja CNH poprawi si´ jesz cze
bar dziej. 

Ta be la 
ob ra zu je 
moc nà po zy cj´
CNH 
na wszyst kich 
ryn kach 
Êwia ta

OBROTY WED¸UG OBSZARÓW GEOGRAFICZNYCH
DANE 2003

Europa 
Zachodnia
37%

Ameryka
Pó∏nocna

42%

Ameryka 
¸aciƒska
7%

Reszta
Êwiata
14%
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Sprze da˝ Ive co osià ga po ziom 8,4 mld eu ro, a fir ma jest obec na na wi´k -
szo Êci ryn ków Êwia ta. Jest to przed si´ bior stwo mi´ dzy na ro do we za trud nia jà -
ce 31.500 pra cow ni ków w 36 za k∏a dach, znaj du jà cych si´ w 13 kra jach.
W pierw szych sze Êciu mie sià cach ro ku, sek tor zwi´k szy∏ przy cho dy o 8,7%
w sto sun ku do te go sa me go okre su ro ku ubie g∏e go: zwy˝ ka ta wy ni ka 
ze zwi´k sze nia wiel ko Êci pro duk cji oraz ze wzro stu cen sprze da ̋y. Wzrós∏ 
tak ̋e wy nik ope ra cyj ny z 22 do 147 milionów eu ro. Wy nik ten po twier dza 
zna ko mi tà po zy cj´ firmy Ive co. 
„Na szym g∏ów nym ryn kiem – wy ja Êni∏ dy rek tor ge ne ral ny Jo se Ma ria Ala pont
– jest Eu ro pa, ale roz wi ja my si´ tak ̋e w Azji, w re jo nie Pa cy fi ku oraz w Ame -
ry ce Po ∏u dnio wej. Od 1993 ro ku je ste Êmy w Chi nach z lek ki mi sa mo cho da -
mi do staw czy mi, au to bu sa mi i sil ni ka mi. Te raz ne go cju je my w spra wie spó∏ -
ki jo int -ven tu re pro du ku jà cej Êred nie sa mo cho dy do staw cze i ci´ ̋a rów ki.
Umac nia my na szà dzia ∏al noÊç w In diach. W Ame ry ce ¸a ciƒ skiej roz po cz´ li -
Êmy mon ta˝ sa mo cho dów Êred nich i ci´˝ kich, na to miast w Ro sji trwa jà 
ro ko wa nia nad za war ciem so ju szów i umów han dlo wych”.
W∏a Ênie po przez umac nia nie dzia ∏al no Êci w tych re gio nach Sek tor za mie rza
roz wi jaç si´ do 2007 ro ku z dy na mi kà na po zio mie 6% rocz nie. Do osià gni´ -
cia te go re zul ta tu przy czy niç si´ ma jà rów nie˝ no we mo de le po jaz dów prze -
my s∏o wych, re struk tu ry za cja Iris bu sa oraz roz wój sek to ra pro du ku jà ce go 
po jaz dy prze ciw po ̋a ro we i obron ne. Do moc nych punk tów Ive co na le ̋y
szcze gól nie bo ga ta ga ma po jaz dów prze my s∏o wych, od lek kich po ci´˝ kie,
au to bu sy, spe cjal ne Êrod ki trans por tu: sa mo cho dy ci´ ̋a ro we do prac bu -
dow la nych, au to dra bi ny, itd. „Pro du ku je my sil ni ki o mo cy od 64 do 2000
KM – po wie dzia∏ dy rek tor ge ne ral ny Ive co – 76% z nich prze zna czo na jest dla
bran ̋y sa mo cho do wej: sa mo cho dów ci´ ̋a ro wych, au to bu sów, fur go nów,
lek kich sa mo cho dów do staw czych i oso bo wych. Du ̋a cz´Êç sil ni ków 
wy ko rzy sty wa na jest jed nak w ma szy nach rol ni czych oraz bu dow la nych. 
Kon cen tru je my si´ na dwóch szyb ko roz wi ja jà cych si´ ob sza rach: wy twa rza -
niu ener gii oraz jed nost kach na p´ do wych dla ˝e glu gi mor skiej”.

Alapont:
„Umocnimy

globalnà 
obecnoÊç 

Iveco”
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Ive co za an ga ̋o wa na jest tak ̋e w roz -
wój in no wa cyj nych wy ro bów, w któ rych
zwra ca si´ uwa g´ na po pra w´ bez pie -
czeƒ stwa i ochro n´ Êro do wi ska.
„W pierw szym z wy mie nio nych ob sza -
rów fir ma dzia ∏a w ró˝ nych kie run kach,
pro wa dzàc np. eks pe ry men ty z za sto -
so wa niem za awan so wa nych tech no lo -
gii, któ re przy no szà w po jaz dach po pra -
w´ wi docz no Êci w no cy. Je Êli cho dzi
o ochro n´ Êro do wi ska, mo ̋e my si´ po -
szczy ciç wio dà cà po zy cjà w na p´ dach
me ta no wych, co raz bar dziej po szu ki -
wa nych do trans por tu miej skie go,
a po nad to po czy ni li Êmy ol brzy mie po -
st´ py w eks pe ry men tach na po jaz dach
hy bry do wych oraz ty pu „fu el cell”. 
Istot ne zmia ny na stà pi ∏y tak ̋e w za -
kre sie po pra wy ja ko Êci oraz za do wo le -
nia klien ta. „We d∏ug ba daƒ prze pro -
wa dzo nych w 2003 ro ku przez nie za -
le˝ ne fir my – po wie dzia∏ Ala pont – wy -
rów na li Êmy ró˝ ni ce, ja kie dzie li ∏y nas

od kon ku ren cji. Pod wzgl´ dem ja ko Êci
ob s∏u gi je ste Êmy na to miast po wy ̋ej
Êred niej i zbli ̋a my si´ do naj lep szych.
Z ka˝ dej cz´ Êci Êwia ta mo˝ na za dzwo -
niç do na sze go cen trum w Tu ry nie,
któ re czyn ne jest 24 go dzi ny na do b´
i 365 dni w ro ku, gdzie z ca ∏à pew no -
Êcià ka˝dy znaj dzie po moc”.
Przed sta wio ne wy ni ki Êwiad czà, ˝e
przed Ive co w dal szym cià gu ry su je si´
po zy tyw na przy sz∏oÊç. „Sà dzi my, ˝e
ten den cja wzro stu z pierw sze go pó∏ ro -
cza 2004 ro ku, utrzy ma si´ w ko lej -
nych la tach w tem pie 6,6% rocz nie.
W 2007 ro ku ob ro ty przed si´ bior stwa
po win ny za tem wy nieÊç pra wie 11 mld
eu ro. Od tàd wy nik ope ra cyj ny, zgod nie
z sza cun ka mi, b´ dzie rós∏ o 75% rocz -
nie, na to miast cash flow w 2007 ro ku
po wi nien byç czte ro krot nie wy˝ szy od
uzy ska ne go w 2003 ro ku. Na sza stra -
te gia wzro stu sku pi si´ na umoc nie niu
glo bal nej obec no Êci”.

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. 

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

Dealerzy i us∏ugi finansowe
10%

Pojazdy lekkie
15%

Pojazdy 
Êrednie 
i ci´˝kie
27%

Irisbus
11%

Pojazdy specjalne
6%

Obs∏uga 8%

Operacje
mi´dzynarodowe

4%

Powretrain
19%

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

Reszta Êwiata
5%

W∏ochy
30%

Francja
14%

Ameryka
4%
Azja i Pacyfik
4%

Reszta Europy
20%

Wielka Brytania
7%
Hiszpania
7%
Niemcy
9%
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No wa wer sja „ma ∏e go” Fia ta bez tro sko po ko nu je ka˝ dà tra s´, od 
bez dro ̋y po cen tra mia st, nie za le˝ nie od te go, czy si´ je dzie po Ênie gu,
czy po au to stra dzie. ¸a twa w ob s∏u dze i nie za wod na Pan da, te sto wa na
mie dzy in ny mi w Hi ma la jach, wy cho dzi bez szwan ku z ka˝ dej sy tu acji dzi´ -
ki na p´ do wi 4x4 w∏à cza nemu au to ma tycz nie, który przenoszony jest przez
sprz´ g∏o lepkoÊciowe i dwa me cha ni zmy ró˝ ni co we. To ide al na wer sja dla
tych, któ rzy za mie rza jà ko rzy staç z sa mo cho du na dro gach as fal to wych
i bez dro ̋ach, w mie Êcie i na wsi, na su chej na wierzch ni i na Ênie gu, 
na rów ni nie i w gó rach. Prak tycz ny, so lid ny, nie za wod ny i pro sty w u˝yt ko -
wa niu – to pod sta wo we za le ty no we go sa mo cho du. 
Pan da 4x4 jest prak tycz na, po nie wa˝ ma nie wiel kie roz mia ry (357 cm
d∏u go Êci, 160 cm sze ro ko Êci i 163 cm wy so ko Êci – wer sja Clim bing),
a dzi´ ki Êred ni cy skr´ tu 9,6 me trów mo ̋e z po wo dze niem ma new ro waç
na bar dzo ogra ni czo nej prze strze ni. Swo bod nie ata ku je stro me pod jaz dy
o na chy le niu 24 stop ni i po ko nu je bar dzo ostre grzbie ty (23 stop nie) 
nie do ty ka jàc pod ∏o ̋a.

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”. 

Jedziesz, 
gdzie oczy 

poniosà
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Mau ro Pie ral li ni, od po wie dzial ny za roz -
wój te go mo de lu mó wi: „Pan da 4x4
jest so lid na, po nie wa˝ opie ra jàc si´ na
nie za wod nej plat for mie pier wot nej,
wzmoc ni li Êmy przede wszyst kim sztyw -
noÊç struk tu ry i zwi´k szy liÊ my wy trzy -
ma ∏oÊç na wstrzà sy. Do ko na liÊmy jesz -
cze kil ku zmian. Do naj wa˝ niej szych
na le ̋à: przed nie za wie sze nie McPher -
son z amor ty za to ra mi i spr´ ̋y na mi
o po wi´k szo nych roz mia rach, wpro wa -
dze nie no we go za wie sze nia tyl ne go
z po przecz ny mi wa ha cza mi i nie za le˝ -
ny mi ko ∏a mi oraz za mon to wa nie opon
opra co wa nych do jaz dy te re no wej. 
Za wie sze nie przed nie jest prak tycz nie
ta kie sa me. Zmia nie ule g∏o za wie sze -
nie tyl ne: nie za le˝ ne z wa ha czem
wzd∏u˝ nym i sta bi li za to rem umo co wa -
ny m do spe c jal nej bel ki po przecz nej”.
Pan da 4x4 jest rów nie˝ wy trzy ma ∏a
dzi´ ki spraw dzo nej jed no st ce na p´ do -
wej 1.2 Fi re, któ ra osià ga moc 60KM,

za kil ka mie si´ cy do ∏à czy do niej sil nik
Mu ti jet 1.3 o mo cy 70 KM. Oby dwa
sil ni ki po zwa la jà nowej wersji Pan dy
wspi naç si´ na wznie sie nia o na chy le -
niu po wy ̋ej 50%.
Pan da 4x4 jest ∏a twa w eks plo ata cji,
po nie wa˝ ma zin te gro wa ny na p´d,
z∏o ̋o ny z dwóch dy fe ren cja ∏ów oraz
sprz´ g∏a lepkoÊciowego (zob. ry su -
nek), któ ry w∏à cza si´ au to ma tycz nie,

Mau ro Pie ral li ni
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a za tem bez naj mniej szej in ter wen cji
kie row cy, kie dy przed nie ko ∏a tra cà
przy czep noÊç. „W nor mal nych wa run -
kach oraz na dro gach as fal to wych
– kon ty nu uje Pie ral li ni – 98% si ∏y na -
p´ do wej skie ro wa ne jest na przed nià
oÊ. Je Êli pod ∏o ̋e jest Êli skie, sprz´ g∏o
prze no si stop nio wo mo ment na sprz´ -
˝e nie zwrot ne, eli mi nu jàc po Êlizg”. 
No wa wer sja ofe ro wa na jest z dwo ma
ty pa mi wy po sa ̋e nia: Pan da 4x4 (bar -
dziej prak tycz na) oraz Pan da 4x4
Clim bing (bar dziej ele ganc ka), do te go
do cho dzà dwie wer sje wn´ trza i je de -
na Êcie ko lo rów nad wo zia. Cha rak ter
au ta te re no we go pod kre Êla jà, obok
wi´k sze go prze Êwi tu nad zie mià, li stwy
bocz ne i re lin gi na da chu. Zde rza ki wy -
po sa ̋o no w tar cze ochron ne, ob szer -
ne li stwy prze ciw u de rze nio we oraz
sze ro kà os∏o n´ sil ni ka. Wn´ trze wy ró˝ -
nia si´ in no wa cyj ny mi tka ni na mi
w dwóch ze sta wach ko lo rów: sza ro -
-czer wo nym i sza ro -˝ó∏ tym. 
„W za kre sie bez pie czeƒ stwa – do da je
Pie ral li ni – Pan da 4x4 nie boi si´ kon -
fron ta cji. Wy star czy wspo mnieç
o uk∏a dzie ha mul co wym: w wer sjach
wy po sa ̋o nych w sil nik 1,2 Fi re
wszyst kie ko ∏a po sia da jà tar cze
o Êred ni cy 240 mm (przed nie sà sa -
mo wen ty lowane). W mo de lu se ryj nie
mon to wa ny jest ABS z EBD po sia da -
jà cy funk cj´ prze ciw po Êli zgo wà przy
re duk cji pr´d ko Êci (MSR)”.  

Jak dzia ∏a 
sprz´ g∏o 
wi sko tycz ne
(lep ko Êcio we)
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.

Sche mat zin te gro wa ne go na p´ du 
w Pan dzie 4x4
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Bez piecz ny, swo bod ny, so lid ny. Fiat
Pan da 4x4 na praw d´ Êwiet nie si´
pro wa dzi. Sa mo chód wy pró bo wa li -
Êmy na trud nej tra sie pro wa dzà cej
przez ∏o wiec ki re zer wat nie da le ko to -
skaƒ skiej po sia d∏o Êci Ghe rar de sca,
w oko li cy Ca sta gne to Car duc ci. Dzie -
si´ç ki lo me trów wer te pów z licz ny mi
grzbie ta mi, stru my ka mi do prze by cia
i b∏ot ni sty mi pod jaz da mi wÊród drzew
– ta kà dro gà po ru sza jà si´ za zwy czaj
wy ∏àcz nie trak to ry rol ni cze. Pan da
4x4 zda ∏a eg za min z za dzi wia jà cà ∏a -
two Êcià. Choç na pierw szy rzut oka
spra wia wra ̋e nie ty po wo miej skie go
po jaz du, któ ry tyl ko od cza su do cza -
su wy ru sza na wy ciecz k´ po wiej skich
dro gach, w rze czy wi sto Êci jest pe∏ no -
praw nym sa mo cho dem „off -ro ad”.
Pan da 4x4 spryt nie i bez piecz nie ra dzi
so bie z naj bar dziej stro my mi pod jaz -
da mi na nie rów nym te re nie: wy star -
czy przy ci snàç pe da∏ ga zu, by zna leêç
si´ na szczy cie. To za s∏u ga zin te gro -
wa ne go na p´ du, któ ry uru cha mia si´
na tych miast, gdy tyl ko czuj ni ki wy kry -
jà naj mniej szy po Êlizg na przed niej
osi. Kie row ca od czu wa przej Êcie na
na p´d na dwie osie, ale tak na praw -
d´ za uwa ̋a to po ∏a two Êci, z ja kà mo -
˝e kon tro lo waç sa mo chód. Na sza
Pan da 4x4 po ko nu je w ten spo sób
b∏ot ni stà na wierzch ni´ o na chy le niu
40%. Ale wie my, ˝e mo ̋e si´ zmie -
rzyç z jesz cze wi´k szy mi na chy le nia -
mi, na wet po wy ̋ej 50%. Prze kra cza -
nie stru my ków w wo dzie si´ ga jà cej do
wy so ko Êci piast prze bie ga bez piecz -
nie mi mo Êli skich przy brze˝ nych ka -
mie ni. Naj bar dziej za ska ku jà cà rze czà
jest fakt, i˝ po ko na nie wszyst kich
prze szkód jest ∏a twe i nie wy ma ga od
kie row cy szcze gól nych umie j´t no Êci.

Po mo cà s∏u ̋à mu wspo ma ga nie kie -
row ni cy, ha mul ce i za wie sze nie, po -
dob nie jak sil nik, któ ry za wsze jest
w go to wo Êci, by za ofe ro waç po ̋à da ny
mo ment ob ro to wy. Miej sce kie row cy,
pod nie sio ne o pi´ç cen ty me trów
w sto sun ku do wer sji z na p´ dem na
jed nà oÊ, po zwa la na kon tro lo wa nie
tra sy i wy god ne ma new ro wa nie. 
Âwiet ne osià gi sà efek tem bar dzo 
do bre go pro jek tu oraz mi lio na ki lo me -
trów prze je cha nych przez mo de le 
pro to ty po we. Pró by w zi mo wych wa -
run kach prze pro wa dzo no w La po nii
– sto ki lo me trów od ko ∏a po lar ne go
w tem pe ra tu rach po ni ̋ej -40oC. 
Ele men ty me cha nicz ne, szcze gól nie
za wie sze nie i na p´d zin te gro wa ny, 
zo sta ∏y po nad to spraw dzo ne w par ku
Kru ger (Po ∏u dnio wa Afry ka) w tem pe -
ra tu rze +35 i +45oC. Na st´p nie
w Eu ro pie, w Sier ra Ne va da (Hisz pa -
nia), gdzie wie le we ster nów wy re ̋y se -
ro wa∏ Ser gio Le one, na ka mie ni stym
te re nie oraz przy cz´ stych zjaz dach
i pod jaz dach, na ci´˝ kà pró b´ wy sta -
wio no przede wszyst kim ha mul ce. 
Ale wszyst kie swo je za le ty Pan dy 4x4
za de mon stro wa ∏y w Ne pa lu. Prze pro -
wadzony test, b´ dà cy praw dzi wà pró -
bà si∏, po le ga∏ na prze wie zie niu do
ba zy na wy so ko Êci 5200 me trów,
sprz´ tu ja kie go po trze bo wa∏ Sy cy lij -
czyk An ge lo D’Ar ri go, by prze le cieç
nad Eve re stem na lot ni. Przed si´ -
wzi´ cie za koƒ czy ∏o si´ suk ce sem 
24 ma ja te go ro ku. O jego nad -
zwyczajnoÊci niech Êwiadczy fakt, 
˝e sa mo cho dy zo sta ∏y spe cjal nie
przy go to wa ne po przez ró˝ ne usta wie -
nia ste ru jà cej sil ni kiem cen tral ki,
umo˝ li wia jà ce do sto so wa nie jej do
miej sco wej ben zy ny. 

Mi lion ki lo me trów 
na trzech kon ty nen tach 



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)

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. 



Lancia Musa
w∏oski

czar i wdzi´k

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
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Jest wy ra zem do bre go sma ku, któ ry prze ja wia si´ do pra co wa ny mi szcze gó ∏a -
mi i luk su so wà sty li sty kà. No wy mo del Lan cii, opra co wa ny z my Êlà o tych, któ rym
przy jem noÊç spra wia prze by wa nie w gru pie, pod bi ja ry nek kom for to wym wn´ trzem.
Ele ganc ki styl pod kre Êla no wa ga ma ko lo rów, opar ta na cie p∏ych i mi´k kich 
to na cjach. „Mu sa to sa mo chód stwo rzo ny bez za mia ru przy po rzàd ko wa nia go do
okre Êlo nej ka te go rii – wy ja Ênia Lu ca De Meo, wi ce pre zes Bu si ness Unit Lan cia. – To
ma ∏e au to jed no bry ∏o we, pre sti ̋o we, ele ganc kie, ale jed no cze Ênie dys kret ne. Moc -
nà stro nà te go przy tul ne go sa mo cho du jest wy po sa ̋e nie oraz przy jem ne wn´ trze”. 
Lan cia Mu sa o d∏u go Êci nie co po ni ̋ej czte rech me trów to au to kom pak to we, 
któ re za pew nia jed no cze Ênie prak tycz noÊç: ide al na do ma new ro wa nia w mie Êcie
i pod czas par ko wa nia, ale ofe ru jà ca tak ̋e ob szer ne i wy god ne wn´ trze. 
Mo del po wsta∏ za le d wie w 18 mie si´ cy. Ten nie zwy kle krót ki okres, ja ki dzie li 
po mys∏ od wej Êcia na ry nek, po zwo li∏ na opra co wa nie po jaz du, któ ry jest wy ra zem
ak tu al nych ten den cji: po szu ki wa nia au ten tycz nych war to Êci ta kich jak pi´k no, 
ra doÊç, do bry gust. Ce lem jest ch´ç wy ró˝ nia nia si´ nie po przez osten ta cj´ czy te˝
pro wo ka cj´, ale po przez od rzu ce nie wszyst kie go, co ba nal ne. 
Pro jekt Mu sy od zwier cie dla wszyst kie ele men ty, któ re cha rak te ry zu jà ostat nie 
mo de le Lan cii: po czàw szy od im po nu jà cej os∏o ny ch∏od ni cy w kszta∏ cie tar czy, 
po tyl nà kla p´ drzwi, oto czo nà pio no wy mi Êwia t∏a mi. Ele men ty sty lu na wià zu jà do
naj s∏yn niej szych mo de li w hi sto rii – od April lii po Au re li´ – nie bu dzàc przy tym sta -
ro Êwiec kich sko ja rzeƒ. Szcze gól nie rzu ca si´ w oczy do bór ko lo rów. Ju˝ w mo de lu 
Yp si lon Lan cia za pro po no wa ∏a z po wo dze niem ory gi nal ne i ele ganc kie bar wy – koÊç

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. 



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

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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TRZY SIL NI KI, JE DEN TYP WY PO SA ̊ E NIA

Lan cia Mu sa jest do st´p na w wer sji Oro z trze ma sil ni ka mi
i dwo ma skrzy nia mi bie gów. Oto w∏a Êci wo Êci tech nicz ne:

PojemnoÊç Moc       Pr´dk. max    Zu˝ycie* 
Fire 1.4 16v 1368 cm3 95 KM 175  Km/h 6,6
Fire 1.4 16v DFN 1368 cm3 95 KM 175  Km/h 6,4
1.3 16v Multijet 1248 cm3 70 KM 159  Km/h 5,1
1.3 16v Multijet DFN 1248 cm3 70 KM 159  Km/h 5,0
1.9 Multijet 1910 cm3 100 KM 179  Km/h 5,5

(*) jazda w cyklu mieszanym l/100 km

s∏o nio wà czy wy ra fi no wa nà opa lizujàcà
czer wieƒ. Mu sa ofe ru je jesz cze now sze
ko lo ry. De Meo mó wi: „Po zby li Êmy si´
zim nych barw, jak sza ro Êci, aby zro biç
miej sce to na cjom cie p∏ym i de li kat -
nym. Na przy k∏ad, koÊç s∏o nio wa, ko lor
ma gne zo wy, czy ciem ny bràz przy po mi -
na jà cy szla chet ne drew no z ro dzi ny 
we ngè, ko ja rzà si´ z wy god ny mi fo te la -
mi. Uni kal ne ko lo ry – per∏owy Vas sa ri
i cze ko la dowy Pey rano opra co wa ∏o
Cen trum Sty li s tycz ne Lan cii”. 

Po dró˝ Lan cià ma za pew niç przy jem -
noÊç i do bre sa mo po czu cie. Z te go 
po wo du kom fort, bez pie czeƒ stwo i za -
do wo le nie pod czas jaz dy zna la z∏y si´
w cen trum za in te re so wa nia pro jek tan -
tów. „Wn´ trze – kon ty nu uje De Meo
– wy ró˝ nia si´ wy ra fi no wa niem i wy go -
dà, dba ∏o Êcià o de ta le, bo gac twem ko -
lo ry sty ki i ja ko Êcià luk su so wych ma te -
ria ∏ów (skó ra po ∏à czo nà z mi kro fi brà
w opcji)”. Oso bie sie dzà cej za ko ∏em
kie row ni cy, sa mo chód ofe ru je po czu cie

bez pie czeƒ stwa i pa no wa nia nad dro -
gà, a do sko na ∏a dy na mi ka sa mo cho -
du, do dat ko wo uprzy jem nia jaz d´.
DoÊç wy so ka po zy cja sie dze nia, w po -
∏à cze niu z du ̋à po wierzch nià szyb, 
za pew nia kie row cy ide al nà wi docz noÊç
dro gi oraz in nych po jaz dów. Do k∏ad nie
do pra co wa no er go no mi´ ele men tów
uk∏a du ste ro wa nia, po czàw szy od dêwi -
gni zmia ny bie gów, umiesz czo nej na
Êrod ku de ski roz dziel czej. Roz wià za nie
to po zo sta wia wol nà prze strzeƒ mi´ dzy



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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sie dze nia mi i po zwa la na b∏y ska wicz ne
prze ∏à cza nie bie gów. 
Oprócz du ̋ych po wierzch ni szyb, Lan -
cia Mu sa po sia da pa no ra micz ny otwie -
ra ny dach Gran Lu ce, z∏o ̋o ny z dwóch
prze szklo nych pa ne li ze sk∏a da ny mi
os∏o na mi prze ciw s∏o necz ny mi. W kli -
ma ty za cji za sto so wa no au to ma tycz nà
in sta la cj´ dwu stre fo wà Bi -zo ne (op -
cja), któ ra utrzy mu je od mien nà tem pe -
ra tu r´ (a˝ do sied miu stop ni ró˝ ni cy)
dla kie row cy i dla pa sa ̋e rów. Sys tem
ste ro wa nia wy ko rzy stu je se ri´ czuj ni -
ków, któ re pro wa dzà po miar kom for tu
ter micz ne go. Mo˝ li we jest usta wie nie
stop nio we go zmie nia nia tem pe ra tu ry
o pó∏ stop nia. Kli ma ty za cja za wie ra
urzà dze nie zwa ne Air Qu ali ty Sys tem,
któ re kon tro lu je ja koÊç po wie trza:
w przy pad ku jaz dy w miej scach o du -

ne zrów no wa ̋e nie wszyst kich cz´ sto tli -
wo Êci. W ka bi nie znaj du je si´ szeÊç
g∏o Êni ków. 
W ga mie sil ni ków Lan cia Mu sa pro po -
nu je trzy ró˝ ne roz wià za nia: jed nà jed -
nost k´ ben zy no wà i dwa sil ni ki Die sla.
Pierw szy z nich to Fi re 1,4 16v, naj -
m∏od sze dziec ko z ro dzi ny sil ni ków, któ -
rych sprze da no ju˝ w licz bie 12 mln eg -
zem pla rzy. Wy po sa ̋o ny w dwu wa ∏o wy
roz rzàd z czte re ma za wo ra mi na cy lin -
der, osià ga god nà po dzi wu moc 95
KM. Mak sy mal na pr´d koÊç wy no si
175 km/h, na roz p´ dze nie si´ od star -
tu do 100 km/h po trze bu je 11,5 se -
kun dy. Oprócz im po nu jà cych osià gów
i b∏y ska wicz ne go na bie ra nia ob ro tów,
sil nik ten dys po nu je rów nie˝ opty mal -
nym mo men tem ob ro to wym przy ni -
skich ob ro tach. W∏a Êci woÊç ta sprzy ja

dy od 0 do 100 km/h) a kosz ty je go
u˝yt ko wa nia sà mi ni mal ne. Jed nost ka
1,9 lo ku je si´ na szczy cie ca ∏ej ga my,
ofe ru jàc wy so kie osià gi (179 km/h
i 11,5 se k. od 0 do 100 km/h) oraz
nad zwy czaj nà ela stycz noÊç prze ∏o ̋eƒ”.
Lan cia Mu sa jest do st´p na w wer sji ze
skrzy nià D.F.N. W try bie ma nu al no -se -
kwen cyj nym mo˝ na jà sto so waç do
szyb kich zmian bie gów. W try bie au to -
ma tycz nym po zwa la na to miast na re -
lak su jà cà po dró˝. Do cha rak te ry stycz -
nych cech tej skrzy ni, ofe ro wa nej z sil -
ni ka mi 1,4 16v i 1,3 Mul ti jet, na le ̋y
rów nie˝ ob ni ̋e nie zu ̋y cia pa li wa oraz
krót ki czas przy spie sza nia. 
Po ja wie nie si´ Mu sy, w Êlad za Phe drà,
The sis i Yp si lon, spra wia, ̋ e ga ma Lan -
cii jest pe∏ niej sza i bar dziej kon ku ren -
cyj na. Na ja kich aspek tach Fiat Au to

˝ym na t´ ̋e niu za nie czysz czeƒ, na przy -
k∏ad w tu ne lu z ma ∏o sku tecz nà wen ty -
la cjà, au to ma tycz nie w∏à cza na jest re -
cyr ku la cja po wie trza.
Dba ∏oÊç o ja koÊç prze by wa nia we wn´ -
trzu po jaz du wy ra ̋a si´ tak ̋e po przez
dos t´pny jako opcja sprz´t hi -fi fir my
Bo se, zaj mu jà cej wio dà cà po zy cj´ na
ryn ku. Sys tem au dio sk∏a da si´ ze
wzmac nia cza mo cy z sze Êcio ma nie za -
le˝ ny mi ka na ∏a mi oraz au to ma tycz nym
sta bi li za to rem, co gwa ran tu je opty mal -

ela stycz no Êci prze ∏o ̋eƒ oraz ni skie mu
zu ̋y ciu, któ re pla su jà si´ na naj lep szej
po zy cji w tym seg men cie. 
Dwa sil ni ki Die sla to ma ∏y Mul ti jet 16v
1,3 o mo cy 70 KM oraz wi´k szy Mul ti -
jet 1.9 o mo cy 100 KM. Oby dwie jed -
nost ki na p´ do we, opar te na naj now -
szej tech no lo gii sil ni ków, wy ró˝ nia jà si´
do sko na ∏y mi osià ga mi, ni skim zu ̋y -
ciem oraz ci chà pra cà. „Mul ti jet 1,3
– mó wi De Meo – jest do sko na ∏y (do
159 km/h, roz p´ dza si´ w 15,4 se kun -

za mie rza si´ kon cen tro waç, by wzmoc -
niç po zy cj´ tej tu ryƒ skiej Mar ki na ryn -
ku pro du cen tów aut luk su so wych?
„Lan cia – wy ja Ênia De Meo – chcia ∏a -
by sta no wiç w∏o skà al ter na ty w´. Obok
tech no lo gii sta wia na roz po zna wal ny
na ca ∏ym Êwie cie spe cy ficz ny styl, 
któ re go wszy scy nam za zdrosz czà. To
da je prze wa g´ wo bec kon ku ren cji
i wy ró˝ nia W∏o chów spo Êród in nych.
Mu si my to do ce niç, rów nie˝ po za
Êwia tem mo dy”. 
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F 340, naj now szy mo del Fer ra ri, to spor to we, dwu miej sco we au to, na p´ dza -
ne 8-za wo ro wym sil ni kiem o po jem no Êci 4,3 li tra i mo cy, ba ga te la, 430 KM, 
któ re po swo im po przed ni ku, 360 Mo de na, dzie dzi czy alu mi nio we nad wo zie. Jak
w ka˝ dym ko lej nym mo de lu z do sko na le wszyst kim zna nym sym bo lem czar ne go
ko nia na ma sce, tak i tu da je si´ za uwa ̋yç Êci s∏y zwiàz ki z sa mo cho da mi wy Êci -
go wy mi – od ste ro wa ne go elek tro nicz nie dy fe ren cja ∏u po w´ gla no wo -ce ra micz ne
tar cze ha mul co we. Skrzy nia bie gów, rów nie˝ po cho dzà ca z bo li dów For mu ∏y 1,
po zwa la na zmia n´ prze ∏o ̋e nia w za le d wie 0,150 se kun dy. Ze swo imi pa ra me -
tra mi tech nicz ny mi naj now sze F 340 pla su je si´ w czo ∏ów ce naj wa˝ niej szych
osià gni´ç Êwia to wej mo to ry za cji. Pr´d koÊç mak sy mal na prze kra cza 315
km/godz., przy Êpie sze nie od 0 do 100 km na st´ pu je w 4 se kun dy, a sto su nek
ci´ ̋a ru do mo cy wy no si za le d wie 2,8 kg/KM.
To no wiu teƒ kie cac ko z fa bry ki w Ma ra nel lo po twier dza ogrom nà prze wa g´ tech -
no lo gicz nà Fer ra ri nad in ny mi pro du cen ta mi, prze wa g´, któ ra po zwo li ∏a Mi cha elo -
wi Schu ma che ro wi i je go ko le dze z ze spo ∏u, Ru ben so wi Ba ri chel lo, na zdo mi no -
wa nie te go rocz nej For mu ∏y 1. Jak stwier dzi∏ Lu ca Cor de ro di Mon te ze mo lo, „triumf
Fer ra ri to triumf wszyst kie go, co jest ma de in Ita ly, ale tak ̋e suk ces fir my, któ ra
po sia da od po wied nie za so by, lu dzi i zdol no Êci do te go, by byç naj lep szym”. 
Pre zes Fer ra ri i Gru py Fiat s∏o wa uzna nia wy ra zi∏ tak ̋e pod ad re sem Mi cha ela
Schu ma che ra: „To mistrz, któ ry wy gra∏ wi´ cej ni˝ kto kol wiek in ny, i któ ry przez ca -
∏y czas – za rów no w chwi lach ra do snych, jak i smut nych – po tra fi∏ two rzyç jed noÊç
ze swo im ze spo ∏em”. Jak by na po twier dze nie tych s∏ów pierw sza myÊl sied mio -
krot ne go mi strza Êwia ta bie gnie w kie run ku te amu Fer ra ri. „To, co uda ∏o nam si´
osià gnàç – mó wi nie miec ki kie row ca – jest uko ro no wa niem d∏u giej, ˝mud nej 

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.  

Pot´ga 
mitu  

pra cy. W cià gu pierw szych, naj trud niej -
szych lat, ̋ a den z nas na wet nie ma rzy∏
o tym, ˝e zaj dzie my tak da le ko. Pra co -
wa li Êmy bar dzo ci´˝ ko i dla te go wszy -
scy w Fer ra ri mo gà byç dum ni z te go,
co osià gn´ li Êmy”. Póê niej do da∏: „To,
co dzie je si´ na to rze wy Êci go wym,  
ma swà pod sta w´ w Ma ra nel lo. Prze -
cie˝ nie przy pad ko wo przez po nad 50
wy Êci gów Fer ra ri nie mia ∏o ˝ad nych
pro ble mów tech nicz nych. Wcho dz´
w sk∏ad ze spo ∏u, któ ry jest jed nà wiel -
kà ro dzi nà. Te zwy ci´ stwa na le ̋à si´
nam wszyst kim”. 
W Êwie cie spor tu trud no o dru gie go tak
fe no me nal ne go za wod ni ka jak Schu -
ma cher. Mo˝ na go po rów ny waç chy ba
je dy nie z ame ry kaƒ skim ko la rzem Lan -
cem Arm stron giem, któ ry szeÊç ra zy
z rz´ du trium fo wa∏ w To ur de Fran ce. 
W sta ty sty kach For mu ∏y 1 nie miec ki
kie row ca dzier ̋y wszel kie mo˝ li we re -
kor dy: 83 zwy ci´ stwa, z cze go 13 tyl ko
w jed nym se zo nie, 63 naj szyb sze okrà -
˝e nia w za wo dach, sie dem ty tu ∏ów 
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mi strzow skich (pi´ç z rz´ du z Fer ra ri).
Przy tak im po nu jà cych osià gni´ ciach
suk ce sy od no to wy wa ne przez po przed -
nich mi strzów bled nà w mgnie niu oka.
Naj lep szy z nich Fan gio za pi sa∏ na swo -
im kon cie „tyl ko” pi´ç ty tu ∏ów, Pro ust
czte ry, a Sen na, Pi qu et, Lau da i Ste -
wart trzy. Jesz cze dziw niej sze jest to, ˝e
Schu ma cher w naj mniej szym na wet
stop niu nie stra ci∏ ape ty tu na ko lej ne
zwy ci´ stwa. „Mi cha el – mó wi Je an
Todt, dy rek tor ge ne ral ny Fer ra ri – nie
mu si nic ni ko mu udo wad niaç, swo je go
bo li da pro wa dzi wy ∏àcz nie dla czy stej
przy jem no Êci, wy ko nu jàc swo jà pra c´
z praw dzi wà pa sjà”. Me ne d˝er Fer ra ri
pod kre Êli∏ rów nie˝ ogrom nà wa g´ osià -
gni´ç ca ∏e go dzia ∏u wy Êci go we go: „Fakt
za pew nie nia so bie ty tu ∏u naj lep sze go
kon struk to ra na pi´ç ko le jek przed 
za koƒ cze niem se zo nu, a w ko lej nych
za wo dach rów nie˝ ty tu ∏u mi strzow skie -
go – z czego 254 punk ta mi na 306
mo˝ li wych – to naj wspa nial sza na gro -
da, o ja kiej mo gli Êmy ma rzyç”.

Mi cha el Schu ma cher w ak cji 
i (po wy ̋ ej), wÊród ko le gów z ze spo ∏u 

pod czas Êwi´ to wa nia siód me go 
ty tu ∏u mi strzow skie go. 

Obok: no we spor to we Fer ra ri F340. 
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Przy go to wa nia do pro duk cji Fia ta Pan da w wer sji 4x4 roz po cz´ ∏y si´ ju˝
w paê dzier ni ku 2003 ro ku, kie dy to ru szy ∏a we ry fi ka cja pro ce su. Za koƒ czo no
jà na po czàt ku mar ca te go ro ku i w tym cza sie w fa bry ce wy ko na nych zo sta -
∏o 78 pro to ty pów. Ju˝ dwa mie sià ce póê niej roz po cz´ ∏a si´ pre se ria, któ ra
przy nio s∏a ko lej ne 73 pro to ty py, a˝ wresz cie 23 czerw ca sa mo chód zo sta∏
„zwol nio ny do pro duk cji”.
Sa ma we ry fi ka cja pro ce su by ∏a na to miast praw dzi wym po li go nem szko le nio -
wym dla za ∏o gi – za rów no dla tych, któ rzy mon tu jà sa mo chód na li nii, 
jak rów nie˝ dla tech no lo gów i kon struk to rów, któ rych za da niem jest do bór 
od po wied nich Êrod ków i na rz´ dzi po trzeb nych w pro ce sie pro duk cyj nym. To
wy ma ga ∏o tak ̋e do dat ko wych szko leƒ pra cow ni ków – szko leƒ ukie run ko wa -
nych kon kret nie na ten mo del. Kil ka dni póê niej ru szy ∏a se ryj na pro duk cja. Tu˝
po okre sie wa ka cyj nym, w po ∏o wie wrze Ênia, sa mo cho dy pre zen to wa ne by ∏y
w To ska nii, we W∏o szech, dzien ni ka rzom z ca ∏ej Eu ro py. Sprze da˝ roz po cz´ ∏a
si´ na po czàt ku paê dzier ni ka na ryn ku w∏o skim a na st´p nie za pla no wa no 
po ja wie nie si´ au ta w ko lej nych eta pach w in nych kra jach.

JednoczeÊnie wersja 4x4 i z nap´dem
standardowym – nowy Fiat Panda 4x4
sprowokowa∏ w Zak∏adzie Karoserii
w Tychach szereg zmian na liniach
produkcyjnych. 

Panda 
4x4

w Tychach 

Roz po cz´ cie pro duk cji no we go mo de -
lu Fiat Pan da 4x4 wy ma ga ∏o od fa bry -
ki w Ty chach wpro wa dze nia zmian na
li niach pro duk cyj nych. Wy ni ka ∏y one
przede wszyst kim z kon struk cji sa me -
go sa mo cho du, któ ry ró˝ ni si´ w kil ku
istot nych szcze gó ∏ach od stan dar do -
wej Pan dy. Owe szcze gó ∏y wy ma ga ∏y
na przy k∏ad zmian na ob sza rze Spa -
wal ni – pod wo zie Fia ta Pan dy 4x4 mu -
si byç przy go to wy wa ne nie co ina czej,
bo wiem tyl ny na p´d jest ca∏ ko wi cie
od mien ny od stan dar do we go i wy mu -
sza in ne pa ra me try mo co wa nia. 
„Jed nak ̋e naj wa˝ niej sze zmia ny zo s -
ta ∏y do ko na ne na Mon ta ̋u – wy ja Ênia
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Ja nusz Mi ko to wicz, kie row nik pro -
jek tu – do pro duk cji Pan dy 4x4 do sto -
so wa li Êmy li ni´ A. To w∏a Ênie tam na -
st´ pu je mon ta˝ ze spo ∏u na p´ do we go
z tyl nym za wie sze niem. Za wie sze nie
to, któ re do za k∏a du do star cza ne jest
z fir my Ma gne ti Ma rel li, umiesz cza ne
jest na spe cjal nym oprzy rzà do wa niu
wy po sa ̋o nym w od po wied nie uk∏a dy
ba zu jà ce i pod no sze nia. Pra cu je ono
w sys te mie au to ma tycz nym, sprz´ ̋o -
nym z li nià mon ta ̋o wà, wje˝ d˝a jàc
we w∏a Êci wym mo men cie pod ka ro -
se ri´. Póê niej za wie sze nie ju˝ ra zem
z sil ni kiem przy mo co wy wa ne jest do
nad wo zia. Ze wzgl´ du na spe cy fi k´

tych pod ze spo ∏ów, mu sie li Êmy zmie -
niç i od po wied nio przy sto so waç ca ∏e
oprzy rzà do wa nie, wszyst kie ele men ty
trans por to we – tak, ˝e by sta ∏y si´ uni -
wer sal ne i jed no cze Ênie w tym sa -
mym miej scu mo˝ na by ∏o mon to waç
za rów no stan dar do wà Pan d´, jak i t´
w wer sji 4x4. No wy Fiat Pan da 4x4
wy ma ga od pra cow ni ków wi´ cej pra -
cy, ni˝ mo de le pod sta wo we – we d∏ug
ob li czeƒ, bar dziej skom pli ko wa ne
pod wo zie i po zo sta ∏e ele men ty spra -
wia jà, i˝ je go wy pro du ko wa nie jest
bardziej praco ch∏onne”.
„Ju˝ pod czas pro duk cji pro to ty pów
udo sko na li li Êmy sa mà ra m´ za wie -

sze nia tyl ne go, zmie ni li Êmy roz ∏o ̋e -
nie punk tów zgrzew czych i spo in
– mó wi Ma rian Dzi dek ko or dy na tor
d/s no wych uru cho mieƒ. – Po pra wi -
∏o to w znacz nym stop niu wy trzy ma -
∏oÊç za wie sze nia i spo wo do wa ∏o 
in ne roz ∏o ̋e nie na pr´ ̋eƒ. Mo dy fi-
ko wa li Êmy te˝ wa∏ na p´ do wy i skrzy -
ni´ bie gów.
To rów nie˝ w Ty chach i oko li cy od by -
wa ∏y si´ pierw sze te sty dro go we no -
we go au ta – sa mo cho dy te prze je -
cha ∏y ty sià ce ki lo me trów. I s∏usz nie,
bo pró by te po zwo li ∏y tak ̋e w sa -
mym za k∏a dzie na drob ne mo dy fi ka -
cje w er go no mii mon ta ̋u.
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Kie row cy, któ rzy te sto wa li sa mo -
chód by li za sko cze ni – jeê dzi li bo -
wiem Fia tem Pan dà 4x4 w te re nie,
do opusz cze nia któ re go, jak sà dzi li,
b´ dzie po trzeb ny trak tor z lin kà ho -
low ni czà. Tym cza sem no wa wer sja
Pan dy spi sa ∏a si´ zna ko mi cie – pró -
by wy ka za ∏y, ˝e sa mo chód ten mo -
˝e prze je chaç od cin ki piasz czy ste,
w któ rych „zwy k∏e” au to ugrz´ê nie
po kil ku chwi lach. Po dob nie by ∏o na
te re nie ba gni stym oraz w ka mie nio -
∏o mie w miej sco wo Êci Ko zy. Prócz
na tu ral nych prze szkód, kon tro le rzy
wy ko rzy sty wa li tak ̋e sztucz ne – na
spe cjal nie przy go to wa nym to rze
OBR Bos mal w Biel sku -Bia ∏ej”.
Obec nie Za k∏ad Ka ro se rii w Ty -
chach wy twa rza 105 Pand 4x4 na
do b´. No wa wer sja Fia ta Pan da
po wsta je na ra zie na jed nej li nii
pro duk cyj nej, je Êli jed nak ry nek
zde cy du je, i˝ po trzeb na b´ dzie
wi´k sza wy daj noÊç (na przyk∏ad do
50 tysi´cy sztuk rocz nie), w za k∏a -
dzie zo sta nie tak ̋e do sto so wa na
dru ga li nia – i jest to mo˝ li we ju˝
w cià gu trzech mie si´ cy od 
mo men tu pod j´ cia de cy zji w tej
spra wie. 

Szes na Êcie no wych ràk do pra cy
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
przezroczys tego
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.
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Spó∏ ka Fiat -GM Po wer tra in Pol ska
roz po cz´ ∏a se ryj nà pro duk cj´ sil ni ka
1.3 SDE na po czàt ku ubie g∏e go ro -
ku. Od te go cza su iloÊç za mó wieƒ
sys te ma tycz nie wzra sta – a fa bry ka
wy twa rza 1900 go to wych sil ni ków
na do b´, co da je wiel koÊç pro duk cji
blisko 450 tys. sztuk rocz nie.
Ca ∏y pro ces pro duk cyj ny od by wa si´
w sie dzi bie spó∏ ki w Biel sku -Bia ∏ej na
te re nie ha li o po wierzch ni 40 tys.m2.
Sa ma ha la po dzie lo na jest na dwa
g∏ów ne ob sza ry – tzw. cz´Êç „ni skà”,
gdzie od by wa si´ ob rób ka de ta li oraz
„wy so kà”, w któ rej re ali zo wa ny jest
mon ta˝ wszyst kich pod ze spo ∏ów
i sa me go sil ni ka. Cz´Êç „ni ska” po -
dzie lo na jest na trzy li nie (kor pu su
sil ni ka, g∏o wic cy lin dro wych oraz wa -
∏ów kor bo wych), któ re usy tu owa ne
sà pro sto pa dle wzgl´ dem li nii mon -
ta ̋o wych z uwa gi na opty ma li za cj´
ich za si la nia.

Wszyst ko roz po czy na si´ jed nak ̋e
w ob sza rach za da szo nych „bu so li”
– miejsc, na zy wa nych tak przez pra -
cow ni ków, w któ rych na st´ pu je roz -
∏a du nek sa mo cho dów prze wo ̋à cych
z ma ga zy nów de ta le po trzeb ne do
pro duk cji sil ni ka. De ta le, o któ rych
mo wa, to przede wszyst kim su ro we
od le wy ˝e liw ne i alu mi nio we, od kuw -
ki sta lo we oraz pod ze spo ∏y i cz´ Êci
do mon ta ̋u sil ni ka.
Na li nii ob rób ki kor pu su sil ni ka funk -
cjo nu je 21 au to ma tycz nych li nii 

Silnik 
krok po kroku 

pro duk cyj nych, prócz te go myj nie
oraz urzà dze nia i sta no wi ska kon tro l -
no-po mia ro we. Ca ∏oÊç po ∏à czo na
jest sys te mem por ta li i trans por te rów
po zio mych. Pro ces prze bie ga na ty le
au to ma tycz nie, ˝e pod sta wo we za -
da nie pra cow ni ków po le ga na kon -
tro lo wa niu pro ce su i wy ro bu oraz 
wy mia nie na rz´ dzi. Su ro wy od lew
kor pu su, od mo men tu za ∏a do wa nia
go na po czà tek li nii, do roz ∏a dun ku 
go to we go wy ro bu i prze ka za nia go na
mon ta˝, prze cho dzi cykl ob rób ki 

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... 
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po wierzch ni p∏a skich i otwo rów
(w tym cy lin dro wych) oraz ope ra cji
mon ta ̋u alu mi nio wej cz´ Êci dol nej,
a tak ̋e za Êle pek tech no lo gicz nych.
Âred nio co 0,37 mi nu ty scho dzi 
z li nii jed na sztu ka kor pu su.
W cz´ Êci ob rób ki wa ∏u kor bo we go
dzia ∏a jà ju˝ tyl ko czte ry li nie au to ma -
tycz ne, po zo sta ∏e to in dy wi du al ne,

po je dyn cze ma szy ny oraz urzà dze nia
kon tro l no -po mia ro we. Ma szy ny te
po cho dzà z ró˝ nych stron Êwia ta
– ja poƒ skie, nie miec kie, hisz paƒ -
skie, an giel skie i w∏o skie. Tu taj ob -
rób ce pod da ne zo sta jà po wierzch nie
wal co we i czo ∏o we wa ∏u. Ma my tu
tak ̋e do czy nie nia z ob rób kà ciepl -
nà, szli fo wa niem, pro sto wa niem,
wy wa ̋a niem, do cie ra niem, kon tro là
mi kro p´k ni´ç i tak da lej. 
Trze ci dzia∏ zaj mu je si´ ob rób kà 
g∏o wic. Za wy jàt kiem dwóch au to -
ma tycz nych li nii, nie mal ca ∏y pro ces
od by wa si´ w cen trach ob rób czych.
Du ̋a au to ma ty za cja pro duk cji wy -
ma ga du ̋ej kwa li fi ka cji pra cow ni -
ków, któ rzy zna ko mi cie opa no wa li
skom pli ko wa ne tech ni ki sa mo dziel -
nej ob s∏u gi no wej ge ne ra cji ma szyn
i urzà dzeƒ. Do nie zb´d ne go mi ni -
mum ogra ni czo no czyn no Êci za ∏a -

dow czo–wy ∏a dow cze, wy st´ pu jà ce
je dy nie na po czàt ku i na koƒ cu li nii
ob rób czych. De ta le ob ra bia ne sà
we wnàtrz obu do wa nych ma szyn,
stàd przy in ten syw nym ch∏o dze niu,
na wet przez nie licz ne ist nie jà ce
wzier ni ki, nie wie le wi daç. 
Od po wied nio przy go to wa ne g∏o wi ce
dol ne i gór ne tra fia jà na li ni´ pod -

mon ta ̋y, gdzie w jed nych mon tu je
si´ za wo ry, spr´ ̋y ny, pó∏ sto˝ ki i mi -
secz ki, w dru gich mi´ dzy in ny mi wa∏ -
ki roz rzà du, pom p´ wy so kie go 
ci Ênie nia i de pre sor. Na st´p nie wóz -
ka mi g∏o wi ce prze wo ̋o ne sà na
mon ta˝ g∏ów ny.
Kor pus sil ni ka i wa∏ kor bo wy prze ka -
zy wa ne sà do „wy˝ szej” cz´ Êci ha li

pro duk cyj nej, gdzie na st´ pu je w∏a -
Êci wy mon ta˝ sil ni ka. Sam pro ces
mon ta ̋u po dzie lo ny jest rów nie˝ na
kil ka eta pów: Short Block, Long
Block 1 i Long Block 2.
Pierw szy z nich roz po czy na si´ od
od po wied nie go zna ko wa nia kor pu su
sil ni ka oraz wczy ta nia do mo du ∏u

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.

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. 
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ma gne tycz ne go pa let ki trans por to -
wej, nie zb´d nych dla pro ce su mon -
ta ̋u da nych z ob rób ki kor pu su,
umiesz czo nych w ko dzie pa sko wym.
Od tàd w ba zie da nych prze cho wy wa -
ne sà wszyst kie in for ma cje na te mat
te go kon kret ne go sil ni ka – po czàw -
szy od tych prze ka za nych z ob sza ru

ob ró bek, a˝ po wa˝ niej sze ope ra cje
(i ich re zul ta ty) do ko ny wa ne w trak -
cie pro ce su mon ta ̋u.
W mia r´, jak po wsta jà cy sil nik prze -
su wa si´ po li nii, mon to wa ne sà ele -
men ty „wn´ trza”, w tym pó∏ pa new ki
do bie ra ne au to ma tycz nie, wa∏ kor bo -
wy, kor bo wo dy, t∏o ki od po wied niej
kla sy, sworz nie itp., a˝ do za mkni´ cia

gó ry g∏o wi cà dol nà, do ∏u na to miast
prze gro dà mi ski ole jo wej. Tak koƒ czy
si´ etap mon ta ̋u Short Bloc ku.
W li nii Long Bloc ku 1 mon to wa ne sà
g∏o wi ce gór ne, ko ∏a za ma cho we,
pia sty, ele men ty roz rzà du, po kry wy
roz rzà du, mi ski ole jo we itd. Tu taj
tak ̋e znaj du jà si´ wspo mnia ne

wcze Êniej dwie za mkni´ te li nie pod -
mon ta ̋u g∏o wic.
Wresz cie po zo sta jà ca w cià g∏ym ru -
chu li nia pro duk cyj na trans por tu je
mon to wa ny sil nik na Long Block 2.
Tu na st´ pu je mon ta˝ ca ∏e go osprz´ -
tu ze wn´trz ne go – a za tem sil nik 
zy sku je ko lek tor ssà cy i wy de cho wy,
sprz´ g∏o, tur bo – spr´ ̋ar k´, ter mo -
stat, pom p´ wod nà, ze spó∏ „Com -
mon Ra il”, miar k´ ole ju, ka ta li za tor,
wspor nik za wie sze nia sil ni ka, ze spó∏
fil tra ole ju z ch∏od ni cà, wiàz ki prze -
wo dów elek trycz nych i in ne ele men -
ty wy po sa ̋e nia. Wi´k szoÊç ope ra cji
wy ko ny wa na jest r´cz nie, z nie wiel -
kim udzia ∏em au to ma tów.
W ten spo sób po wsta je sil nik, któ ry
tra fia na ob szar te stów. W ka bi nach
te sto wa na jest ja koÊç wy ko na nia
i ja koÊç jego pra cy – po przez pró by
na zim no (ka˝ da sztu ka) oraz ciepl ne
(któ rym pod da wa nych jest oko ∏o 3%
sil ni ków). Cie ka wost kà pierw szej jest
za sto so wa nie do ob ro tu wa ∏u wy ∏àcz -
nie ze wn´trz ne go sil ni ka elek trycz ne -
go. W pró bie, któ ra trwa oko ∏o 1,5
min., spraw dza na jest mi´ dzy in ny mi
szczel noÊç i funk cjo no wa nie uk∏a du
wtry sko we go, funk cjo no wa nie uk∏a du
elek trycz ne go, ci Ênie nia ssa nia i wy -
de chu, a tak˝e mo ment opo ro wy. 
Pró ba na cie p∏o, prze pro wa dza na na
nie wiel kiej sta ty stycz nie po pu la cji sil -
ni ków, okre Êla po praw noÊç funk cjo -
no wa nia wy ro bu rów nie˝ w za kre sie
osià ga nej mo cy, mo men tu ob ro to we -
go, zu ̋y cia pa li wa i emi sji spa lin. Po
za koƒ cze niu te stów, przy go to wa ny
sil nik umiesz cza ny jest na pa le cie
i prze ka zy wa ny s∏u˝ bom spe dy cji. 
W ten oto spo sób, roz po czy na jàc 
od wy ∏a dun ku na te re nie „bu so li”
su ro wych od le wów oraz pod ze spo -
∏ów mon ta ̋o wych, prze cho dzà one
ko lej ne eta py swo jej me ta mor fo zy
w no wo cze sny sil nik 1.3 SDE, któ ry
tra fia do pro du ko wa nych w Eu ro pie
sa mo cho dów.

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. 

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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By ∏a to ju˝ pià ta edy cja Agro Show, któ re od po czàt ku, suk ce syw nie 
od bie ra ∏y pal m´ pierw szeƒ stwa w po pu lar no Êci po znaƒ skim Po la gra Farm
– za rów no pod wzgl´ dem ilo Êci wy staw ców, jak i od wie dza jà cych. Na te re nie
lot ni ska woj sko we go w Bed na rach ko ∏o Po zna nia pre zen to wa ne by ∏y ma szy -
ny rol ni cze pro du cen tów za in te re so wa nych sprze da ̋à swo ich wy ro bów 
na pol skim ryn ku. W tym ro ku w po ka zach wzi´∏y udzia∏ opry ski wa cze, roz sie -
wa cze na wo zów, ma szy ny do zbio ru ku ku ry dzy, upra wy po ̋niw nej, p∏u gi, siew -
ni ki i agre ga ty upra wo wo -siew ne. Or ga ni za to rzy przy go to wa li tor prze szkód, 
od zwier cie dla jà cy naj bar dziej na tu ral ne po la. By ∏y do∏ ki, pa gór ki i prze szko dy
po przecz ne. Za cho wa nie si´ ma szyn i umie j´t no Êci ope ra to rów bacz nie 
ob ser wo wa li ob le ga jà cy ring rol ni cy. 
W su mie w wy sta wie uczestniczy∏o 331 wy staw ców z bran ̋y rol ni czej, a za tem
pro du cen tów sprz´ tu, na wo zów, na sion, Êrod ków ochro ny ro Êlin, cz´ Êci 
za mien nych, wy po sa ̋e nia bu dyn ków in wen tar skich, ogu mie nia, na rz´ dzi 
rol ni czych i in nych, zwià za nych z pro duk cjà na rzecz rol nic twa.
Jed nym z wy staw ców by ∏a spó∏ ka CNH Pol ska. Po raz pierw szy pre zen to wa -
∏a wy ro by obu ma rek – New Hol land i Ca se. Po wierzch nia wy sta wo wa New
Hol land obej mo wa ∏a 2000 m2, Ca se 800 m2 – pro por cje te wy ni ka ∏y z ak tu -
al nej ska li sprze da ̋y pro duk tów ka˝ dej z nich. By ∏y to przede wszyst kim 
ma szy ny z ak tu al nej ofer ty han dlo wej na pol skim ryn ku – a za tem kom baj ny,
cià gni ki, pra sy i cie szà ce si´ nie s∏ab nà cà po pu lar no Êcià he ade ry, a tak ̋e
ma szy ny, któ re sprze da wa ne sà w ilo Êci 3-4 sztuk rocz nie.

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. 

Zda niem Je rze go Wró bla, sze fa mar ke tin -
gu w CNH Pol ska, bar dzo istot ne jest pre -
zen to wa nie pe∏ nej ofer ty pro duk tów spó∏ ki,
w tym tak ̋e tych mniej po pu lar nych, ale
rów nie god nych za in te re so wa nia. A co
przede wszyst kim przy cià ga uwa g´ zwie -
dza jà cych?
Naj wi´k szà po pu lar no Êcià cie szy∏ si´ no wy
cià gnik z se rii TL – obec nie naj le piej sprze -
da jà cy si´ z ca ∏ej gru py cià gni ków New
Hol land. De cy du je o tym g∏ów nie je go moc
– 70-100 ko ni me cha nicz nych, a za tem
ta ka, na któ rà jest w Pol sce naj wi´k sze za -
po trze bo wa nie; istot ne jest tak ̋e by
spraw dza∏ si´ na tzw. go spo dar stwach
Êred nio po wierzch nio wych.
„Zwie dza jà cy oglà da jà nasz sprz´t rol ni czy
ze Êwia do mo Êcià, i˝ jest on no wo cze Êniej -
szy i po cho dzi z wy˝ szej pó∏ ki, ni˝ na przy -
k∏ad Ur sus, czy Ze tor – do da je Je rzy Wró -
bel. – Na sze pro duk ty sà prze cie˝ kie ro wa -
ne do okre Êlo ne go, wy spe cja li zo wa ne go
od bior cy. Sà na praw d´ wy so kiej ja ko Êci,

New Holland 
w pe∏nej 

krasie
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ale trze ba te˝ braç pod uwa g´, ˝e wy˝ -
szy stan dard nie co wi´ cej kosz tu je”.
WÊród klien tów, któ rzy po ja wi li si´
w Bed na rach, by obej rzeç to, co ma do
za ofe ro wa nia CNH Pol ska by li klien ci
za in te re so wa ni na by ciem no wych pro -
duk tów, obec ni u˝yt kow ni cy urzà dzeƒ
mar ki New Hol land i Ca se, któ rych

przy cià gn´ ∏y ryn ko we no wo Êci. Spo re
gro no od wie dza jà cych sta no wi li tak ̋e
ucznio wie szkó∏ rol ni czych, któ rzy przy -
szli zo ba czyç, jak b´ dzie wy glà da ∏o
w przy sz∏o Êci wy po sa ̋e nie no wo cze -
snej pol skiej wsi.
W∏a dze spó∏ ki CNH Pol ska zde cy do wa -
∏y, i˝ pod czas tar gów, swo je sta no wi sko

No wy cià gnik New Hol land 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. 

w Bed na rach b´ dzie mia∏ ka˝ dy de aler
z ogól no pol skiej sie ci sprze da ̋y.
Wszyst ko po to, by klient móg∏ obej rzeç
na miej scu ma szy ny oraz na wià zaç
kon takt z naj bli˝ szym de ale rem ze swo -
je go re gio nu. Rów nie˝ de ale rzy ce nià
so bie mo˝ li woÊç ta kie go kon tak tu
z klien ta mi. Dla sa mej spó∏ ki CNH Pol -
ska wa˝ ne jest przede wszyst kim
wzmoc nie nie in te gra cji we wn´trz nej
– tak de ale rów z pro du cen tem, jak
i mi´ dzy ni mi sa my mi.
„Mar ka New Hol land jest dru gà po 
Ur su sie naj le piej po strze ga nà mar kà
w Pol sce – pod su mo wu je Pa we∏ To ma -
szew ski, dy rek tor per so nal ny CNH Pol -
s ka. – Na przy k∏ad cià gni ki za cz´ li Êmy
sprze da waç w 1998 ro ku, ska la sprze -
da ̋y osià ga ∏a wów czas oko ∏o 40 ma -
szyn rocz nie. Obec nie jest ich szeÊç set,
co da je 26% udzia ∏u w ryn ku. To
o czymÊ Êwiad czy, zw∏asz cza, ˝e to nie
ko niec i ca ∏y czas si´ roz wi ja my”.
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Ge ne ral ny wnio sek jest je den – od na wia nie sa mo cho do wych pod ze -
s po ∏ów po zwa la na po now ne wy ko rzy sta nie wie lu su row ców i z ca ∏à 
pew no Êcià prze d∏u ̋a eks plo ata cj´ po jaz dów. 
Wy cho dzàc na prze ciw ogól no Êwia to wym tren dom Dzia∏ In ̋y nie rii Pro -
duk tu Fiat Au to rów nie˝ opra co wa∏ tech no lo gi´ od na wia nia u˝y wa nych
cz´ Êci sa mo cho do wych. Tech no lo gia ta za k∏a da wy ko rzy sta nie naj no wo -
cze Êniej szych tech nik i urzà dzeƒ, a jej wy ko rzy sta niem zaj mu jà si´ 
naj lep si fa chow cy. 
„Cz´ Êci od no wio ne two rzy si´ z pod ze spo ∏ów od zy ski wa nych w wy ni ku
na praw gwa ran cyj nych i po gwa ran cyj nych – mó wi Gra ̋y na Ban do ∏a, 
od po wie dzial na w Fiat Au to Po land za cz´ Êci za mien ne. – Pod ze spo ∏y 
ta kie tra fia jà po przez Fia ta do wy spe cja li zo wa nych w tym za kre sie firm,
gdzie pod da wa ne sà pro ce so wi na pra wy prze my s∏o wej, po któ rym 
uzy sku jà pa ra me try cz´ Êci no wych. Ka˝ da z tych firm po sia da Cer ty fi kat
Ja ko Êci za twier dzo ny przez Uni´ Eu ro pej skà”.

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.

Nowoczesne 
metody 

odnawiania 

Jak prze bie ga sa ma pro ce du ra od-
na wia nia cz´Êci? Pod ze spo ∏y, któ re
ma jà zo staç pod da ne pro ce so wi 
od no wie nia roz mon to wy wa ne sà na
naj drob niej sze detale i po dok∏adnym
oczysz czeniu mo˝ na osta tecz nie 
oce niç, któ re z nich mo˝ na po now nie
wy ko rzy staç. 
Te pod ze spo ∏y, któ re po zy tyw nie przej -
dà we ry fi ka cj´ zo sta jà pod da ne 
pro ce so wi ob rób ki prze my s∏o wej
o wy so kim za awan so wa niu tech no lo -
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gicz nym. W tym cza sie od zy sku jà
wszyst kie pa ra me try, wy ma ga ne przy
mon ta ̋u no wych pod ze spo ∏ów. Kie dy
to na stà pi, z cz´Êci usprawnionych
i ory gi nal nych kom po nen tów mon to -
wa ne sà pod ze spo ∏y, któ re na zy wa ne
sà cz´ Êcia mi od no wio ny mi. Co naj -
wa˝ niej sze – swo imi pa ra me tra mi
w ni czym nie ust´ pu jà ele men tom
no wym, cze go po twier dze niem sà 

wy ni ki se rii te stów ja ko Êcio wych
i prób na nie za wod noÊç.
Od no wio ne cz´ Êci za mien ne za ma -
wia ne sà na st´p nie przez au to ry zo wa -
ne ser wi sy Fia ta i tam, rów no le gle
z fa brycz nie no wy mi mon tu je si´ je
pod czas na praw sa mo cho dów. Istot -
nà ko rzy Êcià dla klienta jest ni˝ sza ce -
na, nie jed no krot nie na wet o 40%
– przy czym gwa ran cje pro du cen ta
po zo sta jà iden tycz ne, jak w przy pad -
ku cz´ Êci no wych. 

Z ca ∏à wi´c pew no Êcià klien ci, któ rzy
zde cy du jà si´ na mon ta˝ cz´ Êci od no -
wio nych b´ dà za do wo le ni – z jed nej
stro ny bo wiem mo gà byç pew ni, i˝
sa mo chód od zy ska pe∏ nà spraw noÊç,
z dru giej – b´ dzie ich to mniej kosz to -
wa ∏o, a po nad to b´ dà mie li gwa ran -
cj´ na na pra w´.
Któ re pod ze spo ∏y sà przez Fia ta Au to
Po land od na wia ne? Sà to zw∏asz cza

sil ni ki, g∏o wi ce cy lin drów, wa ∏y kor bo -
we, tur bo spr´ ̋ar ki, pom py wtry sku,
a tak ̋e sprz´ g∏a, skrzy nie bie gów
(me cha nicz ne i au to ma tycz ne), prze -
gu by, pó∏ osie, al ter na to ry, roz rusz ni ki,
czy uk∏a dy wspo ma ga nia kie row ni cy.
„Sto so wa nie od no wio nych cz´ Êci
w isto cie wy mu sza na pro du cen tach
sa mo cho dów Unia Eu ro pej ska – wy ja -
Ênia Gra ̋y na Ban do ∏a. – Zgod nie z jej
za le ce nia mi w za kre sie ochro ny 
Êro do wi ska do 2007 ro ku a˝ 90%
pod ze spo ∏ów po win no po cho dziç z re -
cy klin gu. Fiat w wi´k szo Êci kra jów 
eu ro pej skich sto su je w na pra wach
od no wio ne cz´ Êci ju˝ od 1999 ro ku,
my wpro wa dzi li Êmy je do ob ro tu w lip -
cu 2002. Te go ty pu ope ra cje sto so -
wa ne sà przez pra wie wszyst kie kon -
cer ny sa mo cho do we w Eu ro pie.
Sà dz´, ˝e te raz sko ro wie my ju˝
wszyst ko o od no wio nych cz´ Êciach
po win ni Êmy pro sto waç fa∏ szy we opi -
nie na ten te mat”.
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Dwaj fran cu scy na ukow cy, Pier re Ban cel i Ala in Mat they, og∏o si li, ˝e ˝mud -
ne po szu ki wa nia naj star sze go wy po wie dzia ne go przez cz∏o wie ka s∏o wa, 
za koƒ czy ∏y si´ suk ce sem. To za szczyt ne mia no na le ̋ y si´ krót kie mu „pa pa”,
któ re na wet dziÊ, po kil ku ty sià cach lat, w wie lu j´ zy kach w dal szym cià gu
za cho wa ∏o swo je pier wot ne zna cze nie. 
Mniej wi´ cej w tym sa mym cza sie Par la ment Eu ro pej ski zmu szo ny by∏ prze -
rwaç swo je pra ce, po nie wa˝ t∏u macz ki nie by ∏y w sta nie pro wa dziç sy mul ta -
nicz ne go prze k∏a du 20 j´ zy ków, ja ki mi mó wi si´ w 25 kra jach cz∏on kow skich
Unii Eu ro pej skiej. I nie ma w tym nic dziw ne go. Cho cia˝ ka˝ de go ro ku za ni -
ka kil ka dzie siàt dia lek tów, to i tak we wspó∏ cze snym Êwie cie mo˝ na si´ ich
do li czyç pra wie sied miu ty si´ cy. Wal ka o za cho wa nie spe cy fi ki ka˝ de go
z nich jest nie zwy kle trud na. O ochro n´ swe go j´ zy ka przed na le cia ∏o Êcia mi
z ze wnàtrz szcze gól nie pie czo ∏o wi cie dba jà Fran cu zi – Aca de mie Française
wy da ∏a na wet za kaz sto so wa nia sfor mu ∏o waƒ ob co j´ zycz nych, je Êli te ma jà
swój fran cu ski od po wied nik. 
W pro gra mach szkó∏ po prze ciw le g∏ej stro nie ka na ∏u La Man che, od te go ro ku
nie ma ju˝ obo wiàz ko we go j´ zy ka ob ce go, bo prze cie˝ an giel ski sta je si´ na
ty le po pu lar ny, ˝e ju˝ wkrót ce zy ska ran g´ uni wer sal ne go. Ale czy na pew no?
We d∏ug nie któ rych pro gno sty ków za nie wi´ cej ni˝ pi´ç dzie siàt lat j´ zy kiem
Szek spi ra b´ dzie si´ po s∏u gi waç za le d wie pi´ç pro cent Êwia to wej po pu la cji,
a naj bar dziej roz po wszech nio ny mi j´ zy ka mi b´ dà chiƒ ski, hin di, urdu, arab ski
i hisz paƒ ski. Nasz glob zmie ni si´ w praw dzi wà wie ̋´ Ba bel. Mu si my jed nak 
pa mi´ taç, ˝e ta j´ zy ko wa ró˝ no rod noÊç sta no wi od zwier cie dle nie g∏´b szych
po dzia ∏ów na tle hi sto rycz nym, kul tu ro wym, re li gij nym czy po li tycz nym, pod kre Ê -
la za tem od r´b noÊç i du cho we bo gac two po szcze gól nych lu dów i spo ∏ecz no Êci. 

J´ zy ko wa 
wie ̋ a 
Ba bel 



„Wielka” Wie˝a Babel
Pietera Bruegela

Starszego, s∏ynny
obraz z 1563 r.,

eksponowany
w wiedeƒskim

muzeum
Kunsthistorisches.



D∏u ga hi sto ria
W cza sach pre hi sto rycz nych wszy scy lu dzie mó wi li jed nym j´ zy kiem, cze go 
po twier dze niem sà s∏o wa Pi sma Âwi´ te go: „Miesz kaƒ cy ca ∏ej zie mi mie li jed nà
mo w´. A gdy w´ dro wa li ze wscho du, na po tka li rów ni n´ w kra ju Szi ne ar i tam
za miesz ka li. I mó wi li je den do dru gie go: „Chodê cie, wy ra biaj my ce g∏´ i wy pal my
jà w ogniu”. A gdy ju˝ mie li ce g∏´ za miast ka mie ni i smo ∏´ za miast za pra wy 
mu rar skiej, rze kli: „Chodê cie, zbu du je my mia sto i wie ̋´, któ rej wierz cho ∏ek 
b´ dzie si´ ga∏ nie ba”.
W ta ki spo sób Sta ry Te sta ment opi su je przy stà pie nie „jed no j´ zycz nych” lu dzi do
bu do wy Wie ̋y Ba bel. W ich za my Êle mia ∏a ona umo˝ li wiç zbli ̋e nie si´ do nie ba
i roz mo w´ z Bo giem, któ ry jed nak uzna∏ ten po mys∏ za rzu co ne mu wy zwa nie
i chcàc uka raç Êmia ∏ych bu dow ni czych, ode bra∏ im mo˝ li woÊç po ro zu mie wa nia si´
mi´ dzy so bà, co do pro wa dzi ∏o do kom plet ne go cha osu i prze rwa nia prac. „...A Pan
zstà pi∏ z nie ba, by zo ba czyç to mia sto i wie ̋´, któ re bu do wa li lu dzie, i rzek∏: „Sà oni
jed nym lu dem i wszy scy ma jà jed nà mo w´ (...). Zejdê my wi´c i po mie szaj my tam
ich j´ zy ki...”. (Ks. Ro dza ju 11). Wie ̋a Ba bel jest za tem me ta fo rà du ̋ej licz by j´ zy -
ków oraz trud no Êci z po ro zu mie niem si´ i ko mu ni ka cjà mi´ dzy ludz kà. 

35 ty si´ cy lat te mu
Zna le zie nie od po wie dzi na py ta nie, kie dy cz∏o wiek na uczy∏ si´ mó wiç, jest jed nym
z pod sta wo wych pro ble mów, ja kie tra pià wspó∏ cze snych pa le oan tro po lo gów, któ -
rzy nie ma jà na wet pew no Êci co do te go, czy zdol noÊç wy s∏a wia nia si´ za ist nia ∏a
od ra zu wraz z pierw szym cz∏o wie kiem, czy te˝ by ∏a efek tem d∏u gie go pro ce su
ewo lu cyj ne go. We d∏ug nie któ rych ba da czy, mo wa po ja wi ∏a si´ w okre sie pa le oli tu
gór ne go, oko ∏o 35 ty si´ cy lat te mu, wsku tek bio lo gicz nej mu ta cji, któ ra do pro wa -
dzi ∏a do po wi´k sze nia roz mia rów mó zgu. Po twier dze niem tej te zy ma jà byç zna le -
zi ska ar che olo gicz ne z te go okre su, któ re do wo dzà, i˝ w∏a Ênie wte dy ów cze sny
cz∏o wiek na by∏ no wych umie j´t no Êci: za czà∏ ry so waç w ja ski niach, ko rzy staç 
z na rz´ dzi, grze baç zmar ∏ych wraz z ich do byt kiem, po czà∏ kon tak to waç si´ i wy -
mie niaç przed mio ta mi z cz∏on ka mi in nych ple mion. Co raz bar dziej z∏o ̋o na or ga ni -
za cja spo ∏ecz na wy ma ga ∏a sys te mu ko mu ni ka cji, a za tem za sto so wa nia mo wy. 
Dla in nych eks per tów ewo lu cja bio lo gicz nej zdol no Êci do mó wie nia nie da je wy star -
cza jà cej od po wie dzi na py ta nie, dla cze go cz∏o wiek za czà∏ u˝y waç s∏ów. Ba da nia
pre hi sto rycz nych cza szek po zwa la jà do mnie my waç, ˝e roz wój kul tu ro wy na szych
pra przod ków po st´ po wa∏ w tym sa mym tem pie, co przy rost ob j´ to Êci mó zgu. Zmia -
ny te na bra ∏y szcze gól ne go roz p´ du zw∏asz cza w okre sie od 2,5 mln do 250 ty s.
lat te mu. Ter ren ce Da con, neu ro fi zjo log z Uni wer sy te tu Ha rvar da, twier dzi jed nak,
˝e ewo lu cja mo wy nie jest kon se kwen cjà je dy nie po wi´k sza nia si´ roz mia rów 
mó zgu, ale stoi za nià ja kaÊ in na, kon kret na przy czy na. Au tor stwo pierw szych s∏ów
na uko wiec ten przy pi su je naj star sze mu ho mi ni do wi, ja kim by∏ au stra lo pi tek. 
Sam mózg jest „ser cem” mo wy, po dob nie jak wszyst kich in nych funk cji or ga ni zmu
ludz kie go, na to miast krtaƒ, war gi, usta i stru ny g∏o so we sà or ga na mi jej fo na cji.
I w∏a Ênie spe cy ficz ne po ∏o ̋e nie krta ni umo˝ li wi ∏o przed sta wi cie lo wi ga tun ku ho mo
sa piens – w od ró˝ nie niu od in nych ssa ków – ar ty ku ∏o wa nie tak sze ro kiej ga my
dêwi´ ków. Nie ste ty, za gad ka po cho dze nia mo wy ni gdy nie znaj dzie roz wià za nia, któ -
re mo˝ na by by ∏o po twier dziç na uko wo. I na pew no nie ma sen su po wta rza nie eks -
pe ry men tu prze pro wa dzo ne go przez egip skie go fa ra ona Psam mu thi sa, a opi sa ne go

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. 
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przez grec kie go hi sto ry ka He ro do ta. Cho cia˝ fa ra on na ka za∏ wy cho wy wa nie no wo
na ro dzo ne go dziec ka tak, aby ni gdy nie us∏y sza ∏o ludz kiej mo wy, pew ne go dnia ma -
luch po wi ta∏ nio sà cà mu chleb s∏u˝ b´ okrzy kiem „Be kos, be kos!”, co by ∏o fry gij skim
okre Êle niem chle ba. Je ̋e li rze czy wi Êcie tak by ∏o, mo g∏o by to ozna czaç, ˝e fry gij ski
jest tym po szu ki wa nym j´ zy kiem, pierw szym, ja kie go u˝y wa∏ pra cz∏o wiek.

Ilo ma j´ zy ka mi si´ po s∏u gu je my?
Od kie dy lu dzie po sta no wi li po dró ̋o waç po Êwie cie, j´ zy ki sta ∏y si´ czymÊ 
w ro dza ju wi zy tów ki, umo˝ li wia jà cej roz ró˝ nia nie przed sta wi cie li po szcze gól nych
spo ∏ecz no Êci. Zna czà cy wp∏yw na j´ zyk wy wie ra ∏y tak ̋e na wy ki z ˝y cia co dzien ne -
go. Pa ster ski lud no ma dów, któ ry w´ dro wa∏ przez Êwiat w po szu ki wa niu no wych
pa stwisk i za so bów wo dy, do sto so wa∏ swo jà mo w´ w∏a Ênie do tych po trzeb.
W iden tycz ny spo sób spo ∏ecz noÊç rol ni cza, któ rej eg zy sten cja ogra ni cza ∏a si´ do
˝niw, se zo nów upraw i cy kli ˝y cia ro Êlin, wy kszta∏ ca ∏a w∏a snà zdol noÊç do ko mu -
ni ko wa nia si´ w opar ciu o ter mi no lo gi´ Êro do wi sko wà. W ten w∏a Ênie spo sób dwie
wspól no ty, któ re z wy bo ru lub przy mu su pro wa dzi ∏y zu pe∏ nie od mien ny tryb ˝y cia,
po sia da ∏y jed na ko wà ma try c´ j´ zy ko wà, ale dia me tral nie ró˝ ne s∏ow nic two.
Ko lej na se ria prze mian spo ∏ecz nych za owo co wa ∏a po wsta wa niem „hy bryd lin gwi -
stycz nych”. Wy star czy tu po my Êleç o zja wi sku ko lo ni za cji, za spra wà któ rej w jed -
nym i tym sa mym miej scu zmu sze ni by li prze by waç przed sta wi cie le spo ∏ecz no Êci
z ró˝ nych stron Êwia ta, al bo o d∏u go trwa ∏ej oku pa cji ja kie goÊ te re nu przez ob ce
woj ska. Rzym skie pod bo je na kon ty nen cie eu ro pej skim przy czy ni ∏y si´ do na ro dzin
re gio nal nych dia lek tów ∏a ciƒ skich, któ re póê niej stop nio wo prze kszta∏ ci ∏y si´
w zna ne nam dzi siaj j´ zy ki ro maƒ skie: fran cu ski, w∏o ski, hisz paƒ ski, sar dyƒ ski, ka -
ta loƒ ski i ru muƒ ski. Zda niem fi lo lo gów ∏àcz na licz ba j´ zy ków u˝y wa nych na ca ∏ym
Êwie cie by ∏a naj wy˝ sza w okre sie po mi´ dzy XVII a XVIII w. 

Na ra tu nek za gro ̋ o nym
Ka˝ dy j´ zyk ˝y wy pod le ga cià g∏ej ewo lu cji. Przez ca ∏y czas po wsta jà je go mó wio ne
hy bry dy, na przy k∏ad sin ga pur ska czy hin du ska od mia na an giel skie go, a m∏o dzie˝
ca ∏e go Êwia ta bez prze rwy wzbo ga ca je go lek sy k´ o no we ter mi ny i wy ra ̋e nia, pró -
bu jàc tym sa mym za pew niç so bie to˝ sa moÊç, a przy oka zji – wy raê nie od ciàç si´ od
star szej cz´ Êci spo ∏e czeƒ stwa. Obec nie na ca ∏ym Êwie cie mo˝ na si´ do li czyç ok. 
7 ty s. j´ zy ków (z cze go po nad 800 w sa mej tyl ko Pa pui No wej Gwi nei), ale uchro -
nie nie ich wszyst kich przed wy mar ciem to czy sta uto pia: 60% z nich to lin gwi stycz -
ne re lik ty, u˝y wa ne je dy nie przez spo ∏ecz no Êci tu byl cze, a te sta no wià za le d wie 4%
Êwia to wej po pu la cji. Do koƒ ca te go stu le cia bli sko po ∏o wa z tych 7 ty s. j´ zy ków
odej dzie w za po mnie nie, a mniej sze, za co fa ne spo ∏ecz no Êci zo sta nà wch∏o ni´ te
przez bar dziej roz wi ni´ te. „Âmierç” j´ zy ka to dla lu du, któ ry si´ nim po s∏u gi wa∏, utra -
ta nie tyl ko w∏a snej to˝ sa mo Êci, ale rów nie˝ hi sto rii i kul tu ry. W 1992 r. w Tur cji
zmar∏ rol nik Te fvik Esenc, a wraz z nim po cho wa ny zo sta∏ j´ zyk ubykh, któ rym przez
d∏u gi czas po s∏u gi wa no si´ w pó∏ noc no -za chod niej cz´ Êci Kau ka zu. W ta ki sam 
spo sób z lin gwi stycz ne go pan te onu na za wsze znik nà∏ cu pe no, j´ zyk jesz cze do 
nie daw na sto so wa ny przez star szych miesz kaƒ ców Ka li for nii, któ re go ostat nia 
„u˝yt kow nicz ka”, pa ni Re scin da No la squ ez, zmar ∏a w 1987 r. Po dob ny los po dzie -
li ∏y rów nie˝ wap po, al manx i wie le in nych j´ zy ków. 

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

Nie Êmier tel na ∏a ci na
„Mor tis tua e tu pa tri et tu no ni in car rio la ma mea, li no leum; ora pro no bis, 
au to bus, SOS” W swo im fil mie „Dwóch ko mi sa rzy” To tò pró bo wa∏ tà ku chen nà
∏a ci nà zgry waç si´ na in te lek tu ali st´. Jest jed nak fak tem, ˝e ∏a ci na – j´ zyk mi´ -
dzy na ro do wy w pe∏ nym te go s∏o wa zna cze niu – na ca ∏e wie ki zdo mi no wa ∏a Êwiat
na uki, dy plo ma cji i li te ra tu ry. Uzna wa na za eli tar nà, przez kil ka set lat s∏u ̋y ∏a 
Ko Êcio ∏o wi do wzbu dza nia re spek tu wÊród nie pi Êmien nej ga wie dzi. Pró b´
„uÊmier ce nia” te go d∏u go wiecz ne go j´ zy ka pod jà∏ do pie ro So bór Wa ty kaƒ ski
II w 1963 r., ale je dy nym jej efek tem by ∏a fa la g∏o Ênych pro te stów. 
Dzi siaj mo wa Ce za ra znów wra ca do ∏ask, wy ko rzy stu jàc do swej po now nej po pu -
la ry za cji przede wszyst kim In ter net. Sà dzàc po co raz wi´k szej licz bie grup wia do -
mo Êci, po ko jów cza to wych i wi tryn po Êwi´ co nych ∏a ci nie, mo˝ na od nieÊç wra ̋e -
nie, ˝e an tycz ne Im pe rium Rzym skie ju˝ wkrót ce po wró ci przy naj mniej na ma p´
wir tu al ne go Êwia ta. K∏am pro gno sty kom ry ch∏ej Êmier ci ∏a ci ny za da je tak ̋e licz na
spo ∏ecz noÊç la ty ni stów, któ rzy sku pia jà si´ w prze ró˝ nych gru pach dys ku syj nych,
aby po roz trzà saç ta kie czy in ne pro ble my lin gwi stycz ne, wy mie nia jà si´ fra za mi
z Cy ce ro na lub po pro stu pra gnà ode tchnàç od an giel skie go, któ ry opa no wa∏ Sieç
w po nad 80 pro cen tach. Oso by uczest ni czà ce w ∏a ciƒ skich cza tach to po szu ki -
wa cze czy sto Êci j´ zy ka, a tych nie bra ku je na ca ∏ym Êwie cie: od Fin lan dii, gdzie
ra dio Nun tii La ti ni prze ka zu je wy ∏àcz nie in for ma cje re da go wa ne i od czy ty wa ne po
∏a ci nie, przez Fran cj´ i Niem cy a˝ po Por tu ga li´ i Sta ny Zjed no czo ne. W Sie ci mo˝ -
na si´ rów nie˝ za ba wiç w sta ro ̋yt ne go Rzy mia ni na. Wy star czy wejÊç na stro n´
www.an cient si tes.com, przy jàç ja kàÊ to˝ sa moÊç i prze nieÊç si´ do ro ku 205 n. e.,
by Êle dziç przy go dy nie ja kie go Ka la mi tu sa. 

Przy sz∏e po ko le nia mó wià po chiƒ sku
Ho me row ska Ilia da zo sta ∏a w∏a Ênie prze t∏u ma czo na na arab ski, bez po Êred nio 
ze sta ro ̋yt nej gre ki, a pro fe so ro wie uni wer sy tec cy co raz cz´ Êciej da jà m∏o dzie ̋y 
na st´ pu jà cà ra d´: „Je Êli chce cie zna leêç pra c´, uczcie si´ chiƒ skie go”. An giel ski,
dzi siaj j´ zyk okre Êla ny mia nem uni wer sal ne go, szyb ko tra ci swo jà prze wa g´. 
We d∏ug ba daƒ opu bli ko wa nych w ma ga zy nie „Sci en ce” do ro ku 2050 an giel ski
zosta nie „do go nio ny” a˝ przez pi´ç j´ zy ków: chiƒ ski, hin di, urdu, arab ski i hisz paƒ -
ski. Ju˝ te raz chiƒ ski jest naj bar dziej roz po wszech nio nym j´ zy kiem na Êwie cie, bo
mó wi nim a˝ 1,3 mi liar da osób, a zgod nie z pro gno za mi w ro ku 2005, li czeb noÊç
sa mej tyl ko gru py m∏o dzie ̋y z prze dzia ∏u wie ko we go 15-24 la ta, któ ra b´ dzie 
w∏a daç tym j´ zy kiem, prze kro czy 166 mln. Na t´ no wà lin gwi stycz nà do mi na cj´ 
b´ dzie my jed nak przy go to wa ni. Ju˝ bo wiem od lat 80. ob ser wu je si´ wÊród stu den -
tów wzrost za in te re so wa nia j´ zy ka mi azja tyc ki mi. Naj wy˝ szà licz b´ osób za pi sa nych
na za j´ cia j´ zy ka chiƒ skie go od no to wu jà Sta ny Zjed no czo ne, mo ̋e dla te go, ˝e
w sk∏ad ich spo ∏e czeƒ stwa wcho dzi zna czà ca mniej szoÊç azja tyc ka. W Eu ro pie na -
uka j´ zy ka chiƒ skie go po pu lar na jest we W∏o szech i Fran cji. Wie le osób zna jà cych
ten j´ zyk bez pro ble mu znaj du je w Chi nach za trud nie nie w cha rak te rze t∏u ma czy lub
pra cow ni ków przed si´ biorstw z ka pi ta ∏em za gra nicz nym. W opra co wa nej przez na -
ukow ców kla sy fi ka cji, dru gie miej sce zaj mà wspól nie hin di i urdu (naj po pu lar niej sze
j´ zy ki na Pó∏ wy spie In dyj skim), któ ry mi – wcià˝ w ob r´ bie te go sa me go prze dzia ∏u
wie ko we go – b´ dà mó wiç 73 mln osób. Ko lej ne lo ka ty zaj mà: arab ski (72 mln),
an giel ski (65 mi lio nów) i hisz paƒ ski (63 mi lio ny). 
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Ja ki mi j´ zy ka mi mó wi Eu ro pa? 
Par la ment Eu ro pej ski ju˝ nie na dà ̋a z sy mul ta nicz nym t∏u ma cze niem 20 j´ zy ków.
Po mi mo Êci s∏e go obo wiàz ku wie lo j´ zycz no Êci, w prak ty ce je dy nà szan sà na 
sku tecz nà ko mu ni ka cj´ po zo sta je an giel ski. Pod czas prze mó wie nia ko mi sa rza
z ¸o twy, któ ry w swo im j´ zy ku wy po wia da∏ si´ w spe cja li stycz nych kwe stiach zwià -
za nych z po li ty kà rol nà i ∏o wiec twem, apa ra tu ra trans la tor ska „za wie si ∏a si´”. Pro -
wa dzà cy po sie dze nie Fran cuz Jo seph Daul pró bo wa∏ ra to waç sy tu acj´ stwier dza -
jàc, ˝e „dziÊ pra cu je my w dwu dzie stu j´ zy kach, pro sz´ Was za tem o zwol nie nie
tem pa wy po wie dzi tak, aby umo˝ li wiç jej sy mul ta nicz ne t∏u ma cze nie”. Po mi mo
te go ape lu sprz´t po kil ku ko lej nych mi nu tach ca∏ ko wi cie od mó wi∏ wspó∏ pra cy.
Ge ne ral nie py ta nia za da wa ne przez eu ro de pu to wa nych nie sà t∏u ma czo ne bez po -
Êred nio na wszyst kie j´ zy ki (wszyst kich kom bi na cji by ∏o by wów czas, ba ga te la,
380 – z fin landz kie go na por tu gal ski, z nie miec kie go na cze ski itd.), ale prze cho -
dzà przez j´ zyk ba zo wy, ja kim jest naj cz´ Êciej an giel ski lub fran cu ski. Nie ste ty,
w przy pad ku kwe stii czy sto tech nicz nych, ta ki prze k∏ad za wsze gu bi pew nà cz´Êç
dys ku sji. Ale z dru giej stro ny, ilu jest Eu ro pej czy ków, któ rzy oprócz swe go j´ zy ka
oj czy ste go, w∏a da jà jesz cze przy naj mniej dwo ma in ny mi? Nie wie lu. Po la cy i W∏osi
sà nie ste ty na sza rym koƒ cu te go lin gwi stycz ne go ran kin gu, al bo wiem do pie ro 
te raz za czy na si´ przy wià zy waç wa g´ do na uki j´ zy ków ob cych. W Luk sem bur gu
nie mal ka˝ dy zna przy naj mniej dwa j´ zy ki ob ce w ta kim stop niu, by móc pro wa -
dziç p∏yn nà kon wer sa cj´. Po dob nie rzecz si´ ma z oby wa te la mi Ho lan dii, Da nii
i Szwe cji. Nie co mniej sze zdol no Êci j´ zy ko we wy ka zu jà Bry tyj czy cy, Ir land czy cy
i Por tu gal czy cy, gdy˝ tyl ko jed na trze cia z nich w∏a da ja kimÊ j´ zy kiem ob cym. 
Naj pow szech niej wy k∏a da nym j´ zy kiem w szko ∏ach kra jów Unii jest oczy wi Êcie 
an giel ski, fran cu ski znaj du je si´ na dru gim miej scu. 

Ma rze nie Dok to ra Espe ran to
W ro ku 1887 Lu dwik Za men hof, Po lak ˝y dow skie go po cho dze nia, wy my Êli∏ „j´ zyk
uni wer sal ny”. Po mi mo nada ne go so bie przy dom ka Dok tor Espe ran to (do s∏ow nie
„ten, któ ry ma na dzie j´”), stwo rzo ny przez nie go j´ zyk, któ ry mia∏ usu waç wszel -
kie ba rie ry ko mu ni ka cyj ne, ni gdy nie zy ska∏ Êwia to wej po pu lar no Êci. Co wi´ cej,
wie le osób za cie kle zwal cza ∏o espe ran to, za rzu ca jàc mu, ˝e jest prze ja wem dok -
try ny ide ali stycz nej, fan ta zjà eks tra wa ganc kich lin gwi stów, ideà am bit nà, ale nie -
wy ko nal nà. Po mi mo tej kry ty ki, a mo ̋e w∏a Ênie dzi´ ki niej, w ko lej nym stu le ciu
o espe ran to ro bi si´ co raz g∏o Êniej. Sad dam Hus sajn uzna∏ je za tak du ̋e za gro -
˝e nie, ˝e na ka za∏ wy da liç z kra ju je dy ne go irac kie go na uczy cie la te go j´ zy ka. 
Zda niem Hi tle ra espe ran to mia ∏o z ko lei s∏u ̋yç ˚y dom do „wzmoc nie nia swej 
do mi na cji”, a Sta lin, prze ra ̋o ny ideà ko mu ni ka cji glo bal nej, ma so wo zsy ∏a∏ sym -
pa ty ków te go j´ zy ka na Sy be ri´. 
Dzi siaj dla mi ∏o Êni ków espe ran to nad cho dzà na szcz´ Êcie lep sze cza sy. Sza cu je
si´, ̋ e j´ zy kiem tym mó wi obec nie osiem mi lio nów osób. Dzi´ ki In ter ne to wi espe -
ran to do cie ra nie tyl ko do Chin i Bra zy lii, w któ rych zy ska∏ ju˝ spo rà rze sz´ 
zwo len ni ków, ale i do ca ∏ej Afry ki, Azji i Ame ry ki Po ∏u dnio wej. Zna la z∏a si´ ju˝ na -
wet grup ka uto pi stów, któ rzy do ma ga jà si´, ˝e by espe ran to zo sta ∏o mia no wa ne
ofi cjal nym j´ zy kiem Unii Eu ro pej skiej (bo prze cie˝ ko rze nie te go j´ zy ka, w jed nej
trze ciej wy wo dzà si´ ze s∏ów po cho dze nia ro maƒ skie go, a w dwóch trze cich 
z j´ zy ków s∏o wiaƒ skich, grec kich i ger maƒ skich). 

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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któ re go pro duk cjà zaj mu jà si´ lu dzie
ju˝ od epo ki brà zu – pra wie 6000
lat. DziÊ bo gac two ofe ro wa nych ga -
tun ków wi na przy pra wia o za wrót
g∏o wy. Na wszyst kich kon ty nen tach,
w dzie siàt kach kra jów opra co wu je
si´ fan ta stycz ne re cep tu ry two rzo -
ne z se tek ga tun ków wi no ro Êli.
W ka˝ dym skle pie z wi na mi oraz
w wie lu re stau ra cjach mo˝ na na tra -
fiç na usta wio ne na pó∏ kach (lub
le ̋a ku jà ce w piw ni cach), rów ne
sze re gi bu te lek opa trzo nych ety kie -
ta mi z ró˝ nych stron Êwia ta.
W wi´k szo Êci sà to ga tun ki win do -
st´p ne dla kie sze ni prze ci´t nie za -
ra bia jà ce go cz∏o wie ka.
Ma my przed so bà tak nie ogra ni czo -
nà i bo ga tà ska l´ wy bo ru win, ˝e
cza sem od czu wa my wr´cz pa ra li ̋u -
jà cà oba w´ wy ni ka jà cà z nie do sta -
tecz nej ich zna jo mo Êci. Przy rzà dzi li -
Êmy, na przy k∏ad, wspa nia ∏à ko la cj´
i nie po tra fi li Êmy do braç w∏a Êci wie
wi na. „A prze cie˝ to by ∏a chy ba do -
bra mar ka – my Êle li Êmy – z bo ga to
zdo bio nà etykietà i efek tow nie
brzmià cà na zwà...”. 
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w Êwie cie i za in te re so wa niu tu ry sty -
kà, w któ rej do zna nia ku li nar ne od -
gry wa jà istot nà ro l´. Wcià˝ ro Ênie
licz ba osób zna jà cych si´ na wi nie,
lub ta kich, któ re chcà po sze rzyç
wie dz´ o tym szla chet nym na po ju.
Sà to lu dzie za in te re so wa ni zdo by -
wa niem do Êwiad czeƒ i pro wa dze -
niem od mien ne go sty lu ˝y cia, mniej
im pul syw ne go i stre su jà ce go, opar -
te go na kon tak cie z na tu rà, z ota -
cza jà cym Êro do wi skiem, lu dzie, któ -
rzy ce nià so bie przede wszyst kim 
ja koÊç ˝y cia, do bre sa mo po czu cie,
kon dy cj´ fi zycz nà i psy chicz nà.
Chy ba ni gdy nie by ∏o lep szej oka zji
do roz wi ja nia za in te re so waƒ wi nem,

Od po wied nie na ka˝ dà oka zj´
Idàc za ra dà na szych czy tel ni ków,
roz po czy na my se ri´ pu bli ka cji po Ê -
wi´ co nych „kul tu rze wi na”: od upra -
wy wi no ro Êli po czy na jàc, po przez
zna cze nie ety kie ty, de gu sta cj´
i kom po zy cj´ po traw. Oprócz te go
po ja wi si´ wie le cie ka wo stek, rad
a tak ̋e ma ∏y s∏ow ni czek, ro dzaj 
„wi niar skie go ele men ta rza”.
Wi no nie jest wy ∏àcz nie pro duk tem
spo ̋yw czym, jest tak ̋e przed mio -
tem ma rzeƒ, opo wie Êci, ko ja rzy si´
z okre Êlo nym kra jo bra zem, kul tu rà
i tra dy cjà. Te mat pa sjo nu jà cy i bar -
dzo mod ny. Wy star czy wspo mnieç
o wcià˝ ro snà cej po pu lar no Êci wi na

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?

veritas 
In vino
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czysz si´ do na szej za ba wy. Bo w∏a -
Ênie o za ba w´ tu cho dzi. Czy sà bo -
wiem in ne za in te re so wa nia, któ re
mo gà do star czyç ty le na tu ral nej
przy jem no Êci, po móc wy ostrzyç
zmy s∏y, oka zaç w∏a Êci wo Êci te ra peu -

tycz ne i wresz cie
uru cho miç ca ∏y nasz
ka pi ta∏ kul tu ry, tra dy cji,
sztu ki i na uki, po sze rzyç
ho ry zon ty po zna nia, sk∏o niç
wresz cie do po dró ̋o wa nia do
naj pi´k niej szych re gio nów Êwia ta?
Oka zji do pi cia wi na nie bra ku je.
Byç mo ̋e nie zda rza si´ to co dzien -
nie, ale w cià gu kil ku mie si´ cy 
mo˝ na wy piç na wet do pi´t na stu,
dwu dzie stu kie lisz ków ró˝ nych ga -
tun ków win. 
Prze kszta∏ç cie te na pr´d ce zor ga ni -
zo wa ne de gu sta cje w ro dzaj kul tu -
ral ne go Êwi´ ta, w chwi l´, któ ra nas
wzbo ga ci, o czym wie dzie li ju˝ sta -
ro ̋yt ni mó wiàc, ˝e wi no za wie ra
praw d´ (in vi no ve ri tas), zbli ̋a jàc
lu dzi ku so bie. 

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

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

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. 

Mo ̋e si´ te˝ zda rzyç, ˝e uczest ni -
czy my w pro szo nej ko la cji w re stau -
ra cji z kimÊ wa˝ nym i po wszech nie
sza no wa nym, kto w chwi li, gdy przy -
cho dzi do wy bo ru wi na, po da je nam
kar t´ i spo glà da jàc na nas ba daw -
czo, szep cze: „Pro sz´ wy braç coÊ
od po wied nie go...” lub jesz cze go -
rzej: „Chcia∏ bym spró bo waç cze goÊ
no we go, pro sz´ coÊ za su ge ro -
waç...” Kosz mar po rów ny wal ny chy -
ba tyl ko z eg za mi nem ma tu ral nym!
Je Êli wszyst ko to, co do tej po ry po -
wie dzie li Êmy, nie bu dzi w to bie ˝ad -
nych emo cji, to pew nie se ria pu bli -
ka cji na te mat wi na, któ rà przy go to -
wa li Êmy, oka ̋e si´ bez ce lo wa. Je ̋e li
jed nak na le ̋ysz do osób, któ rym
zda rza si´ po wie dzieç: „Czy czu jesz
ten po ziom ko wy aro mat po mie sza ny
z za pa chem Êwie ̋o Êci´ te go sia -
na?”, któ rzy zbli ̋a jàc nos do kie lisz -
ka, na praw d´ roz po zna jà w bu kie cie
wszyst kie te za pa chy, oraz ma jà
ocho t´ po wtó rzyç raz jesz cze t´
czyn noÊç, na pew no ch´t nie w∏à -
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„Bu ∏ocz na ja” z wy ce lo wa nym w go Êci
ce ka emem. Tym sa mym, któ ry wi dzo -
wie oglà da li w fil mie „De ja vu”. Cz´Êç
sto li ków usta wio no po Êród okr´ to -
wych ko mi nów (ze zna kiem sier pa
i m∏o ta) – na po k∏a dzie oto czo ne go
wo dà stat ku „Ab cha zja”... 
Prze bra ni za pio nie rów i kom so mol -
ców kel ne rzy uwi ja jà si´ jak w ukro -
pie, bo na brak go Êci re stau ra cja nie
na rze ka. No wo za trud nia ni pra cow ni -
cy oglà da jà w ra mach szko le nia film
„De ja vu”. Naj wi´k sze wra ̋e nie ro bi
jed nak me nu – pe∏ ne re pro duk cji agi -
ta cyj nych pla ka tów i nazw nie zna -
nych ni gdzie in dziej po traw. Mo˝ na
de lek to waç si´ „Êwie ̋à kom so mo∏ -
kà”, „karl mark si zmem”, „˝ar tem 
Pi no che ta”, „za kà skà pro le ta riac kà”,
czy da niem „Pro le ta riu sze wszyst kich
kra jów ∏àcz cie si´!”. „Ate izm po
ch∏op sku” to po pro stu je siotr w wa -
rzy wach a sa ∏at ka z tuƒ czy ka – „Siód -
ma Flo ta USA”. My za mó wi li Êmy coÊ
l˝ej sze go – „Ênia da nie kom so mol ca
na dwie oso by”. Do sta li Êmy ka wa∏
chle ba i s∏o ni ny, pusz k´ szpro tek, 
ce bu l´ i czy stà wód k´... 
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gó ru je wy ma chu jà cy sza blà Je rzy
Stuhr w mun du rze bia ∏o gwar dzi sty. 
Wkra cza my w chro nio ny kie dyÊ ˝e la -
znà kur ty nà Êwiat agi ta cji i pro pa gan -
dy. W re al noÊç Zwiàz ku Ra dziec kie go.
W to a le cie mo ̋e my zo ba czyç apa ra -
tu r´ do pro duk cji sa mo go nu. Pla ka ty
przy po mi na jà, ˝e „Kto nie pra cu je,
ten nie je” a „Trosz czy si´ o nas na
Krem lu to wa rzysz Sta lin”. Bar to po
pro stu wy j´ ta z fil mu Ma chul skie go

W Ode ssie kwit nie ka pi ta lizm, ale
nikt nie bu rzy kil ku dzie si´ cio me tro we -
go po mni ka Le ni na, zbu do wa ne go
w 1967 ro ku przez twór c´ mo skiew -
skie go mau zo leum. Przy na le˝ noÊç do
Ukra iny nie t∏u mi t´ sk no ty za XIX wie -
kiem, gdy Ode ss´ na zy wa no Ro syj skà
Ame ry kà. Tu taj na co dzieƒ po wa ga
Eisen ste ina – twór cy fil mu „Pan cer nik
Po tiom kin” – prze pla ta si´ z hu mo -
rem Ju liu sza Ma chul skie go i Je rze go
Stuh ra. Bo Ode ssa to cià g∏e po wro ty
na Scho dy Po tiom ki now skie i do sà -
sia du jà cej z ni mi, otwar tej w czerw cu
2001 ro ku, re stau ra cji „De ̋a wju”. 
Przed wej Êciem zdj´ cie Sta tuy Wol no -
Êci dzier ̋à cej w r´ ce sierp i m∏ot, a na
drzwiach in for ma cja: „Oso by, któ re
nie spodo ba jà si´ ad mi ni stra cji mo gà
nie zo staç wpusz czo ne do Êrod ka”.
Do st´ pu bro ni tak ̋e odêwier ny w ta -
kiej sa mej li be rii jak ten z fil mu Ma -
chul skie go „De ja vu”. Bo imy si´, ˝e
po pro si o „pro pusk”, ale w koƒ cu
us∏u˝ nie otwie ra drzwi. W sie ni wi ta
du ̋e po pier sie Le ni na z pe∏ nà opty mi -
zmu sen ten cjà: „Na ro we rze do Êwie -
tla nej przy sz∏o Êci!”. Nad wszyst kim

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”

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

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,

na Ukra inie
Ame ry ka



Na znu dzo nych so wiec kà rze czy wi sto -
Êcià cze ka ame ry kaƒ skie skrzy d∏o 
re stau ra cji, przy bli ̋a jà ce cza sy pro hi -
bi cji w Chi ca go. Tak ̋e war to zaj rzeç
do to a le ty, by zo ba czyç jak w Ame ry -
ce p´ dzo no bim ber. W sa mej re stau -
ra cji jest bar dziej no bli wie. Kon tu ry
zu ni fi ko wa nych dra pa czy chmur, Ca -
dil lac z epo ki (a na nim atra py pie czy -
wa z bu tel ka mi bim bru, któ ry u Ma -
chul skie go w´ dro wa∏ sa nia mi na Ala -
sk´), mi´k kie fo te le... No i za to pio ny

w mi sce z ce men tem ma fio so... 
War to wy braç si´ tak ̋e na owia ny le -
gen dà po bli ski Most Te Êcio wej. W∏a Ê -
nie z nie go mo˝ na oglà daç naj star sze
do my w Ode ssie. Po dob no ka za∏ ten
most po sta wiç dy gni tarz par tyj ny z lat
szeÊç dzie sià tych. Chcia∏ mieç bli ̋ej
z pra cy do te Êcio wej. Z∏o Êli wi twier -
dzà, ˝e by ∏o ina czej i most da wa∏ 
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gwa ran cj´, ˝e te Êcio wa u nie go si´
nie za sie dzi... Aneg dot jest wi´ cej
a co rocz nie, 1 kwiet nia, mia sto or ga -
ni zu je Fe sti wal Hu mo ru. Nie przy pad -
ko wo w∏a Ênie tu taj zna la z∏a tak wie lu
zwo len ni ków re stau ra cja „De ̋a wju”.
Miej ska prze wod nicz ka Emi lia Bo to vki -
na uwa ̋a, ˝e to przy by sze z ró˝ nych
stron Êwia ta (w tym s∏y nà cy z hu mo ru
Ko za cy) wy two rzy li nie tyl ko spe cy ficz -
ny hu mor, ale i cha rak ter mia sta.
I w∏a Ênie oni spra wi li, ˝e Ode ssa tak

bar dzo ró˝ ni si´ za rów no od in nych
miast Ukra iny, jak i Ro sji. Nie po ro -
zu mie nia j´ zy ko we tak ̋e ro dzi ∏y hu -
mo ry stycz ne sy tu acje. Z ko lei prze -
by wa jà cy na wa ka cjach w Ode ssie
Igor Stud nic ki – pol ski le karz z Po -
do la twier dzi, ˝e Ode ssa by ∏a te re -
nem wiel kich spe ku la cji. Jed ni han -
dlo wa li uczci wie, in ni nie. I w∏a Ênie

ten nie uczci wy spo sób by∏ wy Êmie wa -
ny. Uro dzo ny w Ode ssie Sier giej
Strasz ny wi dzi to jesz cze ina czej: „Ka˝ -
dy mó wi tu taj ina czej i bro ni swo je go,
czy to mu zu∏ ma nin, czy chrze Êci ja nin.
A ∏à czy ich w∏a Ênie hu mor”. 
Z ta ra su re stau ra cji „De ̋a wju” pa -
trzy my po raz ostat ni na mru ga jà ce
Êwia te∏ ka Za to ki Ode sskiej i pe ∏en
neo nów Ho tel Kem pin ski, na Sta tu´
Wol no Êci dzier ̋à cà na pla ka cie sierp
i m∏ot, któ ry tak ̋e mru ga na chal nie
w Êrod ku neo nu – na zwy re stau ra cji.
To si´ zda rzy ∏o. Wszyst ko ju˝ by ∏o. Jak
w fil mie. Jak to w Ode ssie. 
Dar tu ny an Le von – ad mi ni stra tor re -
stau ra cji „De ̋a wju” – nie jest jed nak
sen ty men tal ny. To co zro bio no tu taj
uwa ̋a za nor mal ne. Po pro stu miej -
sco wa m∏o dzie˝ i za gra nicz ni go Êcie
mo gà na ma cal nie od czuç agi ta cj´
i zo ba czyç pro pa gan d´ – re al noÊç
Zwiàz ku Ra dziec kie go. I mo gà po rów -
naç jà z ów cze snà rze czy wi sto Êcià
Ame ry ki. A wy bie ra jà to, co im si´
bar dziej po do ba.

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,

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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Przed na mi d∏u gie je -
sien ne wie czo ry, w cza -
sie któ rych b´ dzie mo˝ -
na spo ro cza su po Êwi´ -
ciç na hob by fil mo we.
Na wet oso bom, któ re
nie orien tu jà si´ w naj -
now szych tren dach
mu zycz nych, z czy stym
su mie niem war to po le ciç g∏o Êny ju˝
film „8 mi la”. G∏ów nà ro l´ za gra∏
w nim kon tro wer syj ny ra per Emi nem.
Kry ty cy zgod nie przy zna jà, ˝e jest to
kre acja je go ˝y cia. Po staç Rab bi ta
– bia ∏e go ch∏o pa ka, któ ry przy po mo -
cy hip-ho pu sta ra si´ wy rwaç z get ta,
jest wia ry god na, bo po dob no opar to
jà na wàt kach z ˝y cia Emi ne ma. Jim -
my Smith, zwa ny Rab bi tem, miesz ka
po nad 8 mil od cen trum mia sta. Tam
za czy na si´ pie k∏o, a miej sce, któ re
kon kret nie za miesz ku je bo ha ter, to
jed no z naj bar dziej przy gn´ bia jà cych
miejsc na Zie mi. Osie dle przy czep
cam pin go wych jest sie dli skiem wszel -
kie go ro dza ju nie udacz ni ków i wy ko le -
jeƒ ców. To, ˝e ch∏o pa ko wi uda je si´
prze drzeç do lep sze go Êwia ta, jest wy -

∏àcz nie je go za s∏u gà i je go
ta len tu. Oso by, któ re do
tej po ry z re zer wà pod cho -
dzi ∏y do Emi ne ma, po
obej rze niu fil mu mo gà
zmie niç zda nie. 
Bar dzo ory gi nal nym ob ra -
zem jest fran cu ska pro -
duk cja „Szko ∏a dzie -

wic”. W g∏ów nej ro li wy st´ pu je zna ko -
mi ta ak tor ka Isa bel le Hu pert. Fa bu ∏a
jest opar ta na praw dzi wych po sta -
ciach i wy da rze niach. Ma da me de
Ma in te non by ∏a kur ty za nà i se kret nà
ma∏ ̋on kà kró la Lu dwi ka XIV. Zro bi ∏a
dla fran cu skiej kul tu ry wie le do bre go.
By ∏a lu bia na i po dzi wia na. Po nie wa˝
sa ma po cho dzi ∏a z za cne go, ale ubo -
gie go do mu, za cel po sta wi ∏a so bie
stwo rze nie szko ∏y dla
dziew czàt po dob nych
so bie. ¸ad ne, po rzàd -
ne uczen ni ce uczà
si´, jak za ist nieç
w dwor skim Êwie cie,
jak si´ za cho waç, jak
roz wi jaç w so bie pi´k -
no du cho we. Nie ste -

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

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

ty, eks pe ry ment nie zda je eg za mi nu.
Dla dwo rzan m∏o de dziew cz´ ta to 
je dy nie obiekt za baw ero tycz nych. 
Hi sto ria êle si´ koƒ czy, cz´Êç z nich
nie po tra fi znieÊç po ra˝ ki i po ni ̋e nia,
po pa da jàc w de pre sj´ i ob∏´d. 
Ma ∏o kto pa mi´ ta dziÊ, ˝e Mic key Ro -
ur ke by∏ kie dyÊ Êwiet nym ak to rem,
któ ry ma w swo im do rob ku na praw d´
do sko na ∏e ro le. „åma ba ro wa”, „Har -
ry An gel”, czy wresz cie „Przy stoj -
niak” to do wo dy na to, ̋ e Ro ur ke po -
tra fi∏ za graç tak, ˝e wi dza prze cho dzi -
∏y ciar ki. „Przy stoj niak” to hi sto ria
m´˝ czy zny ˝y jà ce go z oszpe co nà od
uro dze nia twa rzà, od któ re go lu dzie
od wra ca jà g∏o wy. Ma on jed nak je den
ta lent – jest ge nial nym prze st´p cà,
któ re mu do tych czas wszyst ko wy cho -

dzi. Do cza su, a˝ zdra dzà go
naj lep si kum ple. Tra fia do
wi´ zie nia, gdzie w ra mach
eks pe ry men tu prze cho dzi
ope ra cj´ pla stycz nà. Od -
mie nio ny, z „nor mal nym”
ob li czem, mo ̋e w ukry ciu
pla no waç ze mst´ na by ∏ych
to wa rzy szach. 

w szko le dzie wic
Przystojniak



Gra ̋y na Do broƒ to zna na
od lat pro pa ga tor ka zdro -
we go try bu ̋ y cia. Dzien ni -
kar ka ra dio wej Trój ki do
swe go co dzien ne go pro -
gra mu za pra sza spe cja li -
stów od ˝y wie nia, kon dy -
cji fi zycz nej, do bre go sa -
mo po czu cia. Au dy cje,

choç krót kie, nio sà ze so bà spo rà
daw k´ przy dat nych i prak tycz nych in -
for ma cji. Za pro sze ni go Êcie do ra dza jà
s∏u cha czom, jak po ra dziç so bie
z chan drà, jak si´ pra wi d∏o wo re lak so -
waç, jak unik nàç je sien ne go ata ku
gry py. Za pis au dy cji ja kiÊ czas te mu
tra fi∏ w r´ ce czy tel ni ków. „Na okrà g∏o
zdro wym byç” to prze bój te go rocz -
nych Mi´ dzy na ro do wych Tar gów Ksià˝ -
ki w War sza wie. Dla ko goÊ za in te re so -
wa ne go pro ble ma ty kà hi gie nicz ne go
try bu ˝y cia, na pew no znaj dzie si´ tu
wie le mà drych i prak tycz nych wska zó -
wek. Nie po zo sta je nic in ne go, jak tyl -
ko cze kaç na na st´p nà edy cj´ ra dio -
wych po ga da nek Gra ̋y ny Do broƒ. 
Gra ̋y na Do broƒ: Na okrà g∏o zdro wym
byç. Wy daw nic two Ja cek San tor ski.
War sza wa 2004.

Âmia ∏o mo˝ na po wie dzieç, ˝e Ota Pa -
vel to zja wi sko nie zwy k∏e i za chwy ca jà -
ce w eu ro pej skiej, a na wet Êwia to wej
li te ra tu rze. Cze ski dzien ni karz, któ re go
nie oszcz´ dza ∏o ˝y cie (w doj rza ∏ym wie -
ku po pad∏ w cho ro b´ psy chicz nà),
trak to wa∏ pi sa nie ja ko for m´ te ra pii.
Do tej po ry pol scy czy tel ni cy mo gli za -
po znaç si´ ze zbio rem opo wia daƒ 
za war tych w to mie „Âmierç pi´k nych
sa ren”. Pi sar stwo Pa vla pe∏ ne jest
gorz kie go po czu cia hu mo ru i no stal gii.
Jest to styl je dy ny w swo im ro dza ju,
lek ko in fan tyl ny, a za ra zem nie sa mo wi -
cie doj rza ∏y. „Jak ta ta prze mie rza∏
Afry k´” to ko lej na por cja opo wia daƒ,
z któ rych pierw sze sta no wi wzru sza jà cà
opo wieÊç na te mat „dla cze go pi sz´”.
To ksià˝ ka in tym na i ka me ral na, z pew -
no Êcià nie po bi je ma so wych re kor dów
czy tel nic twa, ale doj rza ∏y od bior ca 

do strze ̋e w niej
praw dzi wy ra ry tas. 
Ota Pa vel 
„Jak ta ta prze mie -
rza∏ Afry k´. 
Wy daw nic two 
Li te rac kie. 
War sza wa 2004.

Przy oka zji fa li po pu lar no Êci ksià˝ ki
„Kod Le onar da da Vin ci” na stà pi ∏o
spo dzie wa ne i wzmo ̋o ne za in te re so -
wa nie ta jem ni czym za ko nem tem pla -
riu szy. Âwi´ ty Gra al od lat fa scy no wa∏
na ukow ców i ar ty stów, po czàw szy od
prze Êmiew ców z gru py Mon thy Py -
thon, a skoƒ czyw szy na po wa˝ nych,
na uko wych pra -
cach. War to spoj -
rzeç na pro blem
okiem re ali sty i do -
wie dzieç si´, co
w owych do cie ka -
niach jest praw dà,
a co na ro s∏à przez
la ta le gen dà. Cro ce
to me die wi sta, ba -
dacz, któ re mu mo˝ na za ufaç. Do ko -
nu je on prze glà du za ko nów bio rà cych
udzia∏ w kru cja tach, a wszyst ko na pi -
sa ne jest przy st´p nych i pra wie be le -
try stycz nym sty lem. To bar dzo war to -
Êcio wa i re lak su jà ca lek tu ra, a przy
oka zji mo˝ na do wie dzieç si´ pa ru 
ar cy cie ka wych rze czy. 
Vit to ran ge lo Cro ce: Ta jem ni ce Tem p -
la riu szy i upa dek Kró le stwa Je ro zo li -
my. Wy daw nic two M. Kra ków 2004.

do tem pla riu szy
Od do bre go zdro wia

„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

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. fia
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Liczba meteoropatów
– bo tak w∏aÊnie
medycyna nazywa ludzi
wra˝liwych na zmiany
aury – systematycznie
roÊnie. Z badaƒ
przeprowadzonych
w Polsce wynika, ˝e

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

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, 

samopoczucie
Pogoda i

W na szym umiar ko wa nym kli ma cie
naj lep sze wa run ki dla do bre go sa mo -
po czu cia to tem pe ra tu ra 20oC i wil got -
noÊç wzgl´d na 50%. Wi´k szoÊç z nas
uwiel bia dni s∏o necz ne, bo wiem pro -
mie nio wa nie S∏oƒ ca wzma ga dzia ∏a nie
gru czo ∏ów wy dzie la nia we wn´trz ne go,
uk∏a du krwio twór cze go, prze mia ny
ma te rii oraz zwi´k sza od por noÊç cz∏o -
wie ka na za ka ̋e nia. Spra wia, ˝e 
ma my do bry hu mor, zdro wy sen oraz
do brà zdol noÊç kon cen tra cji. Od czu -
wa my ra doÊç i ˝ycz li wy sto su nek do
bliê nich. Czu je my si´ sil ni, bar dziej
opa no wa ni, od por ni na stre sy i prze -
ciw no Êci lo su. Je ste Êmy ak tyw ni fi zycz -
nie i po zy tyw nie na sta wie ni do Êwia ta,
a tak ̋e... bar dziej wy dol ni sek su al nie. 
Nie ko rzyst nie wp∏y wa jà na nas fron ty
at mos fe rycz ne, szcze gól nie ch∏od ne,
któ rym oprócz zmian ci Ênie nia to wa -
rzy szy spa dek tem pe ra tu ry i wzrost
pr´d ko Êci wia tru. Wzrost cz´ sto tli wo -
Êci tzw. zda rzeƒ kar dio lo gicz nych, ja ki -
mi sà za wa ∏y, mi go ta nie przed sion ków
i zgo ny, ob ser wu je si´ w∏a Ênie w uk∏a -
dach ni ̋o wych, w stre fie fron tów at -
mos fe rycz nych, w po wie trzu cie p∏ym

i wil got nym o ob ni ̋o nej za war to Êci tle -
nu oraz w Êro do wi sku at mos fe rycz nym
zim nym, wil got nym i wietrz nym ty po -
wym dla tzw. zgni ∏e go wy ̋u. Do b´
przed na dej Êciem fron tu at mos fe rycz -
ne go, cz´ Êciej ni˝ zwy kle, zda rza jà si´
wy pad ki dro go we i wy pad ki przy pra cy.
Stwier dzo no te˝, ˝e ma sy zim ne go po -
wie trza ma jà wp∏yw na naj wi´k szà
iloÊç cho rób. Na si la jà si´ wte dy do le -
gli wo Êci zwià za ne z mi gre nà, cu krzy cà,
cho ro ba mi uk∏a du krà ̋e nia i in fek cjà.

Wzma ga si´ de pre sja oraz sk∏on noÊç
do sa mo bójstw i wy pad ków. Po go dy
ni ̋o we z wie jà cy mi wia tra mi po t´ gu jà
bó le reu ma tycz ne i ob ja wy zwià za ne
z ast mà oskrze lo wà. Pod wy˝ sza jà te˝
ci Ênie nie krwi. Po chmur ne desz czo we
dni przy no szà ból oso bom z cho ro ba -
mi sta wów. Naj gor sze sà bó le przed
desz czem. W tym cza sie pa cjen ci ze
sk∏on no Êcia mi do aler gii skar ̋à si´ na
opuch ni´ te po wie ki, sw´ dze nie oczu
i ka tar sien ny. èle zno si my tak ̋e par nà
po go d´ upal nà – z tem pe ra tu rà po -
wie trza 30oC., któ ra to wa rzy szy na
ogó∏ na p∏y wo wi po wie trza zwrot ni ko -
we go. Ta ka po go da utrud nia od da wa -
nie cie p∏a przez dro gi od de cho we
i skó r´ oraz ob cià ̋a uk∏ad ter mo re gu -
la cji or ga ni zmu. Jest êle to le ro wa na
przez oso by z dys funk cjà uk∏a du krà ̋e -
nia. Nie ko rzyst ny wp∏y w na or ga nizm
cz∏o wie ka majà te˝ tzw. wia try fe no we,
do któ rych na le ̋y wy st´ pu jà cy za rów -
no w Su de tach jak i w Kar pa tach wiatr
hal ny. Jest to wiatr o du ̋ej pr´d ko Êci,
cie p∏y, su chy i po ry wi sty. Po wsta je
pod czas prze miesz cza nia si´ mas 
po wie trza przez ∏aƒ cu chy gór skie. 
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˝e bodêce pogodowe 
nie wywo∏ujà tych chorób,
a tylko powodujà
zaostrzenie 
ich objawów.
Do dolegliwoÊci
meteotropowych nale˝à
os∏abienie, sennoÊç 

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

– 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.

W cza sie jego wy st´ po wa nia ob ser wu -
je si´ u lu dzi wra˝ li wych wzmo ̋o nà po -
bu dli wo Êç fi zycz nà i psy chicz nà, za bu -
rze nia uk∏a du krà ̋e nia, nie po kój, ogól -
ne os∏a bie nie, l´ k, de pre sj´, bó le g∏o -
wy. W cza sie wia tru hal ne go za uwa ̋a
si´ rów nie˝ wzrost licz by sa mo bójstw,
bó jek i wy pad ków dro go wych.
Istot nà ro l´ w prze ciw dzia ∏a niu skut -
kom nie ko rzyst nej po go dy od gry wa 
hi gie nicz ny tryb ˝y cia, np. ruch na
Êwie ̋ym po wie trzu, któ ry do tle nia
wszyst kie ko mór ki or ga -
ni zmu. W cza sie wy st´ -
po wa nia zja wisk me te -
oro lo gicz nych o du ̋ej
ak tyw no Êci bio tro po wej,
oso by cho re po win ne
pro wa dziç oszcz´d ny
tryb ˝y cia, a wi´ cej cza -
su prze zna czaç na wy -
po czy nek. Lu dzie z cho -
ro ba mi uk∏a du ser co wo
– na czy nio we go po win ni
wte dy re gu lar nie za ̋y -
waç le ki na ser co we za -
pi sa ne przez le ka rza
pro wa dzà ce go, któ ry
mo ̋e rów nie˝ za le ciç w sy tu acjach
wzmo ̋o ne go na pi´ cia do dat ko wo lek
uspa ka ja jà cy lub na wet prze ciw l´ ko -
wy. Wa˝ ne jest te˝, aby w cza sie
zmian fron tów at mos fe rycz nych ser -
cow cy uni ka li zwi´k szo ne go wy si∏ ku fi -
zycz ne go i sil nych emo cji. Wio sna i je -
sieƒ sà po ra mi ro ku, kie dy to zmia ny
po go do we sà szcze gól nie na si lo ne.
W∏a Ênie wte dy u osób z cho ro bà wrzo -
do wà do cho dzi do na si le nia do le gli -
wo Êci. Mu szà one prze strze gaç die ty
oraz za ̋y waç le ki prze ciw wrzo do we.

Nie wy my Êlo no jesz cze sku tecz ne go
le kar stwa na me te oro pa ti´. Me te oro -
pa ci ra tu jà si´ przed sen no Êcià naj cz´ -
Êciej fi li ̋an kà moc nej ka wy lub in ne go
na po ju za wie ra jà ce go ko fe in´. Nie któ -
rzy za czy na jà dzieƒ od gim na sty ki przy
otwar tym oknie, co po ma ga im po pra -
wiç sa mo po czu cie. Wie le osób si´ ga
po Êrod ki far ma ko lo gicz ne. Jed nak po
d∏u˝ szym okre sie le cze nia, zwa ne go
s∏usz nie ob ja wo wym, far ma ceu tyk
prze sta je dzia ∏aç, gdy˝ or ga nizm przy -

zwy cza ja si´ do le ku, a co naj gor sze
– mo gà si´ po ja wiç do tkli we skut ki
nie po ̋à da ne. Te go ty pu nie bez pie -
czeƒ stwo nie wy st´ pu je w przy pad ku
zio ∏o lecz nic twa. Wspó∏ cze sna me dy cy -
na wy od r´b ni ∏a sze reg zió∏ sku tecz nie
∏a go dzà cych ob ja wy me te oro pa tii. Do
naj bar dziej sku tecz nych na le ̋à:
Ko z∏ek le kar ski – dzia ∏a sil nie uspo -
ka ja jà co a jed no cze Ênie po pra wia
kon cen tra cj´ i wy dol noÊç umy s∏o wà.
Za war te w nim sub stan cje ob ni ̋a jà
nad po bu dli woÊç ko ry mó zgo wej, co

dzia ∏a ko jà co i zmniej sza na pi´ cie ner -
wo we. Sk∏ad ni ki czyn ne dzia ∏a jà roz -
kur czo wo, co za po bie ga za w´ ̋a niu si´
na czyƒ krwio no Ênych i ha mo wa niu
prze p∏y wu krwi. Dla te go ko z∏ek le kar -
ski jest wska za ny przy mi gre nie, w ner -
wi cach czyn no Êcio wych – szcze gól nie
uk∏a du krà ̋e nia i za bu rze niach neu ro -
we ge ta tyw nych. Po ma ga te˝ w sta -
nach spa stycz nych uk∏a du po kar mo -
we go. Szysz ki chmie lu – ∏a go dzà
za bu rze nia ner wo we i sta ny zwi´k szo -

nej dra˝ li wo Êci i co
jest wa˝ ne – dzi´ ki za -
war tej w nich lu pu li -
nie, u∏a twia jà za sy pia -
nie da jàc spo koj ny
i zdro wy sen. Li pu li na
ob ni ̋a te˝ ci Ênie nie
krwi, po ma ga uspo -
ko iç si´ i po zbyç stre -
su. LiÊç me li sy – to -
ni zu je uk∏ad ner wo wy.
Jest zw∏asz cza sku -
tecz ny na ob ja wy ner -
wi cy, czy te˝ stre su
pod po sta cià do le gli -
wo Êci prze wo du po -

kar mo we go. Po za tym me li sa ∏a go dzi
przy kre uczu cie Êci ska nia w do∏ ku
i kol ko we bó le brzu cha. Zie le m´ -
czen ni cy cie li stej – rów nie˝ dzia ∏a
uspa ka ja jà co i u∏a twia za sy pia nie.
Wy mie nio ne zio ∏a po zwa la jà po zbyç
si´ nad mier nej ner wo wo Êci i za bu rzeƒ
snu. Za le ca si´ te˝ sta ∏e przyj mo wa nie
pre pa ra tów wi ta mi no wych z mi kro ele -
men ta mi, pi cie na pa rów z dziu raw ca,
któ re po pra wia jà na strój oraz zio ∏o we
kà pie le uspo ka ja jà ce w na pa rach na
przyk∏ad z sia na.
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ACTUAL 22.525 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.143.2
ACTIVE 24.735 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.243.2
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• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Kli ma ty za cja z∏ 2.975 • 028 – Elektr. pod no Ênik szyb z∏ 595 • 030 – Przy ciem nia ne szy by aterm. z∏ 255 • 082 – Przyst. pod ra dio z∏ 170 • 097 – Lam py przeciwmgiel -
ne z∏ 425 • 108 – Fel gi alum. z∏ 1.062,50 •112 – Wpo ma ga nie elek trycz ne kie row ni cy z∏ 1.615 • 195 – Siedz. tyl ne dzie lo ne z∏ 340 • 197 – Far tu chy p. b∏ot ne kó∏ tyln. z∏ 42,50 • 210 – La kier me -
ta liz. z∏ 913,75 • 228 – Cen tral ny za mek z∏ 297,50 • 313 – Au to ra dio z∏ 1.105 • 399 – Dach otwie ra ny elektr. – d∏u gi z∏ 2.040 • 431 – Ko ∏a ze sto pu + opo ny po sze rzo ne z∏ 1.232,50 • 457- Zde -
rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 510 • 502 – Po dusz ka pow. pa sa ̋e ra z∏ 935 • 564 – Ra dio z CD z∏ 1.360 • 718 – Sys tem au dio hi -fi z∏ 510 • 5B2 – La kier spor to wy z∏ 340 • 927 – Li stwy ochron ne drzwi
z∏ 127,50 • 58H – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170
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ACTUAL 25.330 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.010.0
ACTIVE 26.945 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.022.0
DYNAMIC 30.430 1242 60 155 5,6 5-drzwiowy 169.033.0
ACTUAL VAN (4-miejscowy) 28.475 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 271.221.0

P
A

N
D

A

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

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

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

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

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

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

* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)

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

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

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

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

* ce na za ko lej nà ma p´ (jed na w ce nie opcji 904)

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

* ce na za ko lej nà ma p´ (jed na w ce nie opcji 904)

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

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

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

• 006 – Tyl ne zaw. sa mo poz. Ni vo mat (Ly bra SW) z∏ 1.700 • 030 – Szy by aterm. z∏ 0 • 070 – Tyl ne szy by przy ciem. z∏ 425 • 102 – Spry ski wa cze refl. z∏ 765 • 108 – Ko ∏a ze sto pów lek kich z∏ 1.275 • 117 – Re lin gi da cho we (Ly bra
SW) z∏ 1.020 • 140 – Au tom. kli mat. z∏ 2.805 • 195 – Tyl ne siedz. dziel. (se dan) z∏ 680 • 205 – Dod. ogrzew. We ba sto z∏ 2.295 • 211 – Ta pic. skórz. z∏ 6.375 • 213 – Alarm z czujn. podn. z∏ 1.360 • 230 – Refl. ksen. z∏ 3.740
• 241 – La kier me tal. z∏ 1.700 • 303 – Ster. ra dio od. na kier. z∏ 510 • 347 – Czuj. desz czu reg. szyb koÊç pra cy wy cier. z∏ 510 • 351 – Na wi ga cja sat. + te le fon GSM wbud. w de sk´ rozdz. z∏ 8.075 • 381 – Siat ka rozdz. cz´Êç pa -
sa˝. od ba ga˝. (Ly bra SW) z∏ 552,50 • 385 – Czuj nik za par. szyb z∏ 510 • 392 – ESP – sys temsta bi li za cji to ru jaz dy z∏ 2.550 • 400 – Prze szkl. dach otw. elektr. z∏ 2.890 • 410 – Wewn. lu ster ko au tom. przy ciemn. z∏ 425 • 416 – Tem -
po mat z∏ 1.360 • 441 – Lu ster ka bocz ne sk∏a d. elektr. z∏ 595 • 452 – Fo te le przed nie pod grz. elektr. z∏ 850 • 501 – Pa mi´ç ustaw. fo te la kie row cy i lu ste rek z∏ 6.205 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.530 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.530
• 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.530 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.530 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.530 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.530 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.530 • 549 – Ma pa Da nii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.530 • 563
– Zmie niar ka CD z∏ 1.870 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 765 • 631 – Uchwy ty fo te li ka dla dzie ci ISO FIX z∏ 102 • 718 – Sys tem au dio Hi -Fi BO SE z∏ 2.380 • 732 – Ta pi cer ka Suhara z∏ 2.125 • 802 – La kier dwu kol. z∏ 1.955 • 833
– Gniaz do ra dio tel. z∏ 416,50 • 980 – Ko ∏o za pa s. pe∏ no wy m. z∏ 170 • 982 – Ko ∏o zap. z fel gà alum. z∏ 510

L
A

N
C

IA
 L

Y
B

R
A

• 070 – Przy ciem nia ne tyl ne szy by bocz ne z∏ 850 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 1.020 • 103 – Os∏o na tyl na ste ro wa na elek trycz nie z∏ 1.530 • 108 – Ko ∏a ze sto pu 215/60/16”, styl ele ganc ki z∏ 1.530 • 205 – Do dat ko we ogrze -
wa nie pro gra mo wa ne, zdal nie ste ro wa ne* z∏ 4.675 • 223 – Za bez pie cze nie prze ciw kra dzie ̋o we wo lu me trycz ne, z czuj ni kiem pod no sze nia i alar mem z∏ 2.040 • 241 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.125 • 291 – Po kro wiec na nar ty z∏ 680
• 317 – Te le wi zor z wy ko rzy sta niem wy Êwie tla cza CON NECT z∏ 5.525 • 356 – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.785 • 368 – Ogrze wa nie fo te li tyl nych z∏ 2.125 • 386 – Dy na micz ny sys tem na wi ga cji z∏ 5.950 • 400 – Dach otwie ra ny z ogni wa mi
s∏o necz ny mi z∏ 5.950 • 412 – Cru ise con trol ada pta cyj ny* z∏ 5.950 • 435 – Ko ∏a ze sto pu 225/55/17”, styl spor to wy z∏ 2.550 • 452 – Ogrze wa nie fo te li przed nich z∏ 2.125 • 496 – S∏u chaw ka te le fo nu z kla wia tu rà i wy Êwie tla czem
z∏ 1.275 • 4G8 – Ba ga˝ nik z oprzy rzà do wa niem (gniazd ko 12V, siat ka) z∏ 510 • 501 – Pa mi´ç usta wieƒ i ogrze wa nie fo te li przed nich z∏ 5.950 • 503 – Pa nel ste ro wa nia kli ma ty za cjà dla pa sa ̋e rów z ty ∏u z∏ 1.360 • 508 – Czuj ni ki par -
kin go we przed nie/tyl ne z∏ 2.550 • 525 – Lu ster ka we wn´trz ne/ze wn´trz ne elek tro chro ma tycz ne z∏ 1.870 • 530 – Ma pa W∏och z∏ 1.785 • 533 – Ma pa Nie miec z∏ 1.785 • 534 – Fo te le przed nie Com fort z∏ 17.425 • 535 – Fo te le tyl -
neCom fort z∏ 12.325 • 537 – Ma pa Fran cji z∏ 1.785 • 538 – Ma pa Bel gii z∏ 1.785 • 540 – Ma pa Ho lan dii z∏ 1.785 • 542 – Ma pa Szwaj ca rii z∏ 1.785 • 548 – Ma pa Au strii z∏ 1.785 • 549 – Ma pa Danii z∏ 1.785 • 560 – Szy by an -
tyw ∏a ma nio we z∏ 2.550 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.870 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.785 • 579 – PAS SI VE EN TRY I KEY/LESS GO z∏ 1.870 • 58B – Lakier opalizujàcy z∏ 850 • 718 – Sys tem Hi -Fi BO SE z∏ 4.250 • 732 – Ta pi cer ka
skó rza na Po ltro na Frau z∏ 11.900       * – opcja chwi lo wo nie do st´p na dla wersji 3.2 A/T A/T – tyl ko z au tom. skrzy nià bie gów

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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