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7 paê dzier ni ka z li nii pro duk cyj nych Fiat Au to Po land w Ty -
chach zje cha∏ 500 ty si´cz ny Fiat Pan da. Ju bi le uszo wy sa -
mo chód z sil ni kiem 1,3 Mul ti jet w wer sji Emo tions i ko lo -
rze nie bie skim Az zur ro Friz zan te prze zna czo ny jest na ry nek
w∏o ski. Na pol ski ry nek prze zna czo no do tych czas 59.130
no wych Pand, a 440.870 wy eks por to wa no na ryn ki 55
paƒstw, w tym m.in. do: W∏och 264.918, Fran cji
– 31.738, Nie miec – 31.320, Hisz pa nii – 20.471, Ho lan -
dii  – 17.905, Wiel kiej Bry ta nii – 17.001, Gre cji – 10.992,
Au strii – 5.858, Da nii – 4.716, Bel gii – 4.676, Ja po nii
– 1.831, po zo sta ∏e ryn ki – 29.444 sztuk. Fia ty Pan da je˝ -
d˝à tak ̋e po dro gach tak eg zo tycz nych kra jów, jak: Gwa -
de lu pa, Ma le zja, Taj wan czy Mar ty ni ka.
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Fiat Auto Poland 
wyprodukowa∏ 500.000 
Fiatów Panda

Fa mi ly Day Tek si du
10 wrze Ênia br. Sta dion KS „Be skid” Sko czów za pe∏ ni∏ si´
cz∏on ka mi ro dzin i pra cow ni ka mi Tek sid Iron Pol ska, któ rzy
pod czas wspól nej za ba wy od cho dzi li swój Dzieƒ Ro dzin ny.
W tym ro ku w im pre zie uczest ni czy ∏o 1400 osób,
w tym 600 dzie ci. Przy go to wa no dla nich wie le atrak cyj nych
za baw, kon kur sy, ka ru ze le, a tak ̋e sto iska ga stro no micz ne
z gu la szem, kie∏ ba ska mi, cia stem re gio nal nym i na po ja mi.
Przed po ∏u dniem ro dzi ny pra cow ni ków mia ∏y mo˝ li woÊç
zwie dze nia za k∏a du i obej rze nia miejsc pra cy swo ich naj bli˝ -
szych, z cze go sko rzy sta ∏o po nad 150 osób. Sym pa tycz nej
at mos fe rze sprzy ja ∏a po go da, któ ra ostat ni mi la ty nie roz -
piesz cza ∏a uczest ni ków tej in te gra cyj nej im pre zy.

Fiat Auto Poland
przy ja cie lem mu zy ki
Spó∏ ka Fiat Au to Po land otrzy ma ∏a wy ra zy uzna nia
od w∏adz mia sta za wie lo let nie wspar cie or ga ni za to rów
Fe sti wa lu Kom po zy to rów Pol skich w Biel sku -Bia ∏ej i pro -
pa go wa nie dzie∏ wspó∏ cze snej mu zy ki pol skiej. 
Jest to naj wa˝ niej sza im pre za mu zycz na or ga ni zo wa -
na w sto li cy Pod be ski dzia ka˝ de go ro ku, z roku na rok
cie szà ca si´ cora wi´kszà re no mà nie tyl ko w Pol sce, ale
i po za jej gra ni ca mi. 
W tym ro ku dzie sià ta, ju bi le uszo wa edy cja Fe sti wa lu po -
Êwi´ co na by ∏a twór czo Êci Krzysz to fa Pen de rec kie go.
Du˝e uznanie zyska∏o tak˝e wy ko na nie III Sym fo nii Hen -
ry ka Mi ko ∏a ja Gó rec kie go przez Kro nos Qu ar tet.
Po dzi´ ko wa nia i dy plom z ràk pre zy den ta mia sta ode bra∏
Cze s∏aw Âwi stak, cz∏onek zarzàdu Fiat Au to Po land.
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˚e glar skie 
Mi strzo stwa Pol ski 
Po raz dzie sià ty ˚e glar skim Mi strzem Pol ski w kla sie La ser
zo sta∏ w po ∏o wie wrze Ênia Ma ciej Gra bow ski, wspie ra ny
w przy go to wa niach olim pij skich przez Al f´ Ro meo. Za wo dy,
ro ze gra ne w Za to ce Gdaƒ skiej w oko li cach Puc ka, trwa ∏y
w su mie czte ry dni. – Tegoroczne Mistrzostwa Pol ski to dla
mnie wy jàt ko we wy da rze nie – mó wi Gra bow ski. – Re ga ty
by ∏y tym ra zem du ̋o ci´˝ sze, ni˝ mo gà wska zy waç na to
wy ni ki. Wy ma ga ∏y ode mnie du ̋e go za an ga ̋o wa nia i kon -
cen tra cji do sa me go koƒ ca ry wa li za cji.

Bry tyj skie lau ry 
dla Ive co Da ily
W pre sti ̋o wym kon kur sie trans por tu mo to ry za cyj ne go
w Wiel kiej Bry ta nii Ive co Da ily zo sta ∏o wy bra ne flo to wym
sa mo cho dem do staw czym 2005 ro ku. Da ily wy bra no
spo Êród trzech kon ku ren tów, któ rzy do sta li si´ do ostat -
nie go eta pu kon kur su. Wer dykt zo sta∏ wy da ny przez naj -
bar dziej wp∏y wo wych i po wa ̋a nych lu dzi z bran ̋y.
Pod uwa g´ bra no zu ̋y cie pa li wa, nie za wod noÊç, ∏a dow -
noÊç, kosz ty u˝yt ko wa nia oraz wspar cie udzie lo ne klien -
to wi przez pro du cen ta. Ive co Da ily ofe ru je ga m´ po -
nad 3000 kon fi gu ra cji o ma sie ca∏ ko wi tej od 3,2 do
6,5 t. Spe cy fi ka cja fur go nów obej mu je osiem ró˝ nych
ro dza jów prze strze ni ∏a dun ko wej – od 7 do 17,2 m3.

Za na mi ko niec raj do wych emo cji – se zon RSMP
2005 prze szed∏ do hi sto rii. Przed star tem w Raj dzie
Wa wel skim Se ba stian Frycz i Ma ciej Wod niak pro -
wa dzi li w ta be li Su per 1600. Ale wy pad ni´ cie
na pierw szym od cin ku „Wa wel skie go” z dro gi,
a póê niej pro ble my z nad we r´ ̋o nà pod czas da cho -
wa nia skrzy nià bie gów spra wi ∏y, ˝e skoƒ czy ∏y si´
ma rze nia o mi strzo stwie. Se ba stian Frycz i Ma ciej
Wod niak zo s ta li raj do wy mi wi ce mi strza mi Pol ski
w kla sy fi ka cji Su per 1600 (Se ba stian Frycz wy wal -
czy∏ dru gie miej sce tak ̋e w ka te go rii F -2 – sa mo -
cho dów z na p´ dem na jed nà oÊ).
W ca ∏ym se zo nie za ∏o ga „Fiat Se le nia Ral ly Te am”
w swo jej kla sie wy gra ∏a trzy z sze Êciu raj dów (Pol ski,
Ni kon, War szaw ski), raz pla su jàc si´ na trze ciej 
po zy cji (Rajd Rze szow ski). 

Wi ce mi strzo stwo dla Fiat Se le nia Ral ly Te am
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Z Tu ry nu do Pe ki nu
za kie row ni cà „500”
16 ty s. km Fia tem 500 z Tu ry nu do Pe ki nu – tak za koƒ czy -
∏a si´ po dró˝ m∏o dych W∏o chów Da ni lo Elia i Fa bri zio Bon -
se rio. Po ko nu jàc t´ tra s´ chcie li po ∏à czyç dwa mia sta,
w któ rych od b´ dà si´ naj bli˝ sze zi mo we i let nie Igrzy ska
Olim pij skie. Prze je cha li t´ tra s´ w nie spe∏ na trzy mie sià ce
za kie row ni cà po nad 30-let nie go sa mo cho du, któ ry – choç
w bar dzo do brym sta nie – mu sia∏ jed nak po ko naç bar dzo
trud ne wa run ki te re no we, w tym pu sty nie, gó ry i la sy. 

PO TRÓJ NE ZWY CI¢ STWO 
MA SE RA TI MC12
Dzi´ ki suk ce som w trzech ostat nich wy Êci gach, mar ka Ma -
se ra ti zdo by ∏a Pu char Kon struk to rów w Mi strzo stwach FIA
GT. Sa mo cho dy Ma se ra ti MC12 zdo mi no wa ∏y ostat ni wy -
Êcig ro ze gra ny na to rze w Istam bu le (Tur cja), mo no po li zu -
jàc po dium wy Êci gu. Pierw sze miej sce za jà∏ bo wiem Ma se -
ra ti MC12 pro wa dzo ny przez Niem ców Mi cha ela Bar tel sa
i Ti mo Sche ide ra, dru gie i trze cie in ne sa mo cho dy spod
zna ku Trój z´ bu, pro wa dzo ne przez Fa bio Ba ci ni i Tho ma sa
Bia gi oraz An dre´ Ber to li nie go i Kar la Wen dlin ge ra.

CHI¡ SKI RAJD 
„CZER WO NYCH”
Dwa sa mo cho dy Fer ra ri 612 Sca gliet ti prze mie rza jà Chi ny,
po ko nu jàc tra s´ wy no szà cà 15 ty si´ cy ki lo me trów. Ce lem
przed si´ wzi´ cia jest stwo rze nie swo iste go po mo stu ∏à czà -
ce go dwie wiel kie im pre zy: zi mo we igrzy ska w Tu ry nie
w 2006 ro ku i igrzy ska let nie w Pe ki nie w 2008 ro ku. Oba
sa mo cho dy za trzy mu jà si´ w naj bar dziej fa scy nu jà cych
miej scach te go wiel kie go kra ju: na pu sty ni Go bi, w Man -
d˝u rii, w re gio nie Kan ton. Za kie row ni cà sa mo cho dów
zmie nia si´ trzy dzie stu dzien ni ka rzy.

Fiat na gra dza za ja koÊç
Ka˝ de go ro ku Fiat przy zna je swo im naj lep szym do staw -
com na gro d´ Qu ali tas. W tym ro ku lau re ata mi zo sta ∏a
spó∏ ka Co mau Ro bo tics na gro dzo na za no wà ga m´ ro -
bo tów z za sto so wa niem zgrze wa nia la se ro we go,  spó∏ ka
Au to mo ti ve Li gh ting za wspar cie tech nicz no -pro jek to we
przy uru cho mie niu pro duk cji tyl nych Êwia te∏ do Gran de
Pun to, a uk∏a dy Wy de cho we Magneti Marelli wy ró˝ nio ne
zo sta ∏y za wy so ki po ziom ob s∏u gi, naj lep sze roz wià zania
w re duk cji kosz tów oraz wy so kà nie za wod no Êç wy ro bów. 
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Iris bus pod bi ja Hisz pa ni´
Iris bu sy Ive co od no to wa ∏y w Hisz pa nii po dwój ny suk ces: 
ty tu∏ „Au to bus ro ku 2005” i „Co ach ro ku 2005”. Je den
z ty tu ∏ów zo sta∏ przy zna ny au to bu so wi prze gu bo we mu 
Ci tyC lass, a dru gi – Eu ro Ri der C 43 Sri. W sk∏ad wcho dzi li
nie tyl ko dzien ni ka rze spe cja li zu jà cy si´ w tej dzie dzi nie, ale
rów nie˝ przed sta wi cie le naj wa˝ niej szych hisz paƒ skich firm
trans por to wych. W 2004 ro ku Iris bus za re je stro wa∏ w Hisz -
pa nii 1033 au to bu sów. Przy 29-pro cen to wym udzia le
w ryn ku fir ma zaj mu je po zy cj´ li de ra w kra ju.

Alfa Romeo i Luna Rossa
Za ∏o ga jach tu, któ rej spon so rem jest Al fa Ro meo, osià ga do -
s ko na ∏e wy ni ki w re ga tach „Lo uis Vu it ton Act 8 i 9” za li cza -
nych do Pu cha ru Ame ry ki 2007, w któ rych je den z eta pów
roz gry wa∏ si´ na w∏o skich wo dach w Tra pa ni. Mo ̋e to w∏a -
Ênie w∏o skie mo rze i pó∏ noc no -wschod ni wiatr spra wi ∏o, ˝e
jacht Lu na Ros sa za jà∏ trze cie miej sce po 66 spo tka niach
bez po Êred nich Act 8. Suk ce so wi to wa rzy szy ∏a mar ka Al fa
Ro meo, któ ra w Tra pa ni, za pre zen to wa ∏a mo del 159. Wi dzo -
wie mo gli nie tyl ko po dzi wiaç sa mo chód, lecz tak ̋e wy pró -
bo waç go na dro gach ∏à czà cych Tra pa ni z Mar sa là i Eri ce. 

Nowe strony Iveco
W sie ci po ja wi ∏y si´ no we stro ny Ive co. Oprócz stro ny in sty -
tu cjo nal nej www.ive co.com ak tyw ne sà tak ̋e stro ny uzu -
pe∏ nia jà ce in for ma cje o wy ro bach i ini cja ty wach fir my.
W Au stra lii np. do st´p na jest stro na www.ive co.co.au, we
W∏o szech www.ive co.it. Po dob ne ini cja ty wy prze wi dzia no
w Wiel kiej Bry ta nii, Pol sce (pod ko niec paê dzier ni ka uru -
cho mio na b´ dzie tak ̋e odnowiona strona www.ive co.pl),
Hisz pa nii, Fran cji i Niem czech. No we stro ny za wie ra jà oczy -
wi Êcie link do stro ny in sty tu cjo nal nej. 

W Kalifornii Alfy z epoki
„Kon kurs i To ur Ele gan ce” w Peb ble Be ach w Ka li for nii zgro -
ma dzi∏ w miej sco wym Klu bie Gol fo wym 200 sa mo cho dów
na le ̋à cych do ko lek cjo ne rów z 15 kra jów. Al fa Ro meo, 
ho no ro wy goÊç im pre zy, kon ku ro wa ∏a z 62 za byt ko wy mi 
sa mo cho da mi, z któ rych sie dem na co dzieƒ wy sta wio nych
jest w Mu zeum Hi sto rycz nym Al fa Ro meo w Are se. Atrak -
cjà 55. edy cji kon kur su by∏ prze jazd na dy stan sie 17 mil
wzd∏u˝ Sce nic Dri ve – tra sy wi do ko wej wzd∏u˝ wy brze ̋a
mi´ dzy Mon te rey i Car mel oraz wy sta wa sa mo cho dów i wy -
bo ry naj pi´k niej szych mo de li. 
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Jestem specjalistkà od wytyczania sobie
trudnych celów, wchodzenia tam gdzie jest
inaczej ni˝ w normalnym Êwiecie. Je˝eli jednak
ju˝ znajd´ si´ w ekstremalnej sytuacji, 
to z determinacjà szukam wyjÊcia. Tak by∏o,
gdy si´ wspina∏am w górach, gdy penetrowa∏am
jaskinie – tak jest, gdy pracuj´ na lodowcach.

Jest miej sce, któ re go rà co po ko cha -
∏am. Nie od pierw sze go wej rze nia, bo
przy wi ta ∏o mnie lo do wa tym wia trem.
Uro d´ pol skiej sta cji na uko wej im.
Hen ry ka Arc tow skie go na Wy spie Kró -
la Je rze go za cz´ ∏am do ce niaç jed nak
doÊç szyb ko. Udo bru cha ∏y mnie pta ki,
fo ki, s∏o nie mor skie. I ga po wa te pin g -
wi ny, zbie ra jà ce si´ obok na szej sie -
dzi by. Mam s∏a boÊç do pin gwi nów
od cza su, gdy w dzie ciƒ stwie obej rza -
∏am o nich film i za cz´ ∏am ma rzyç, aby
kie dyÊ po je chaç na wy spy, gdzie one
miesz ka jà. Ma rze nia si´ spe∏ ni ∏y. Dla -
te go wiem, ˝e ma rzeƒ nie wol no si´
baç! Mo ja naj wi´k sza pa sja – pra ca
przy rod ni ka w re jo nach po lar nych –
za cz´ ∏a si´ od za pro sze nia mnie przez
pro fe so ra Zdzi s∏a wa Czep pe go do in -
ter  dy scy pli nar nych ba daƒ. 
Na pierw szà zna czà cà wy pra w´ po lar -
nà wy ru szy ∏am w 1982 ro ku. Za -
miesz ka ∏am w dom ku tra per skim –
bez elek trycz no Êci, wo dy, wy gód. Pra -
co wa ∏am pra wie 24 go dzi ny na do b´,
bo pod czas ark tycz ne go la ta s∏oƒ ce

Prof. dr hab. 
Agata Maria Olech jest
cz∏onkiem The Explorers Club.
Odkry∏a dla nauki prawie 
sto nieznanych gatunków 
porostów, grzybów i glonów. 
Jest autorkà 250 publikacji
naukowych i pierwszà w Polsce
kobietà-kierownikiem polarnej
wyprawy. Pod koniec lat 80.
uratowa∏a przed likwidacjà
stacj´ naukowà 
im. Arctowskiego
na Antarktydzie.
W Antarktyce do tej pory
sp´dzi∏a osiem sezonów 
letnich i dwa „zimowania”.
Nowy Rok 2006 b´dzie tam
obchodziç po raz dziewiàty. 

nie za cho dzi. Rok 1985, a w∏a Êci wie
je den tyl ko se zon ark tycz ny sp´ dzi ∏am
ju˝ w in nej „ba zie” – na Bre ines flyi.
W dom ku ra czej dla kra sna li ni˝ tra pe -
rów. Nie mniej oba wy jaz dy uwa ̋am
za uda ne. Ba da nia nad wy st´ po wa -
niem i roz miesz cze niem po ro stów,
msza ków i grzy bów wnio s∏y bo wiem
wie le no we go do na uki. Pro wa dzi ∏am
te ba da nia, ale nie opusz cza ∏y mnie
ma rze nia o sp´ dze niu nie se zo nu
a ro ku w Ark ty ce. Rocz ny po byt w ba -
zie PAN by∏ wte dy nie mo˝ li wy dla ko -
biet, Aka de mia do ce nia ∏a m´˝ czyzn.
Mnie si´ to nie po do ba ∏o. Sko ro nie
mo g´ miesz kaç z ko le ga mi, prze zi mu -
j´ sa mot nie w dom ku tra per skim. Mo -
jà de spe rac kà de cy zj´ za ak cep to wa∏
prof. Sta ni s∏aw Sie dlec ki. W 1986 ro -
ku, gdy mo je przy go to wa nia ru szy ∏y,
nie ocze ki wa nie przy sz∏o za pro sze nie
od Sta ni s∏a wa Ra ku sa -Susz czew skie -
go. Pro fe sor chcia∏, abym wzi´ ∏a
udzia∏ w XI Wy pra wie Po lar nej Pol skiej
Aka de mii Na uk do sta cji im. Arc tow -
skie go na An tark ty dzie. Pol ska ba za
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Nie wolno 
baç si´ marzeƒ
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an tark tycz na sta ∏a si´ od te go cza su
mo im dru gim do mem... 
Lu bi´ po wra caç na to naj wi´k sze lo -
do wi sko Zie mi. Dla te go cie sz´ si´, ˝e
jesz cze w tym ro ku – ra zem z wy pra wà
na ukow ców, któ rà mam kie ro waç
– do tr´ do ho te li ku i zasià d´ do sto ∏u
w ja dal ni urzà dzo nej w sty lu schro ni -
ska gór skie go. Do sto jà cej po Êród ska∏
prze Êlicz nej ka plicz ki d∏u ta Krzy sia
Zub ka; do „swo ich” (choç nie oswa jal -
nych) pin gwi nów a przede wszyst kim
– do po ro stów. Bo An tark ty ka, kró le -
stwo ro Êlin za rod ni ko wych, od kry wa
przede mnà wcià˝ no we ich ga tun ki
i ro dza je. Zi mà pe ne tru j´ Êcia ny skal -
ne w „ko mi niar ce” os∏a nia jà cej twarz
od wia tru k∏u jà ce go krysz ta∏ ka mi lo du,
z ple ca kiem wspi nam si´ w miej sca
trud no do st´p ne i sku wam m∏ot kiem
ze ska∏ bez cen ne dla na uki skar by,
aby je po po wro cie do kra ju umie Êciç
w Her ba rium po ro stów, któ re za ∏o ̋y -
∏am w Za k∏a dzie Ba daƒ Po lar nych Uni -
wer sy te tu Ja giel loƒ skie go. 
W 1991 ro ku ja ko pierw sza ko bie ta
w Pol sce, mo ̋e i w Êwie cie, zo sta ∏am
wy zna czo na do kie ro wa nia ca ∏o rocz nà
wy pra wà ark tycz nà. Po raz ko lej ny zna -
la z∏am si´ wi´c na Wy spie Kró la Je rze -
go. Wy la tu jàc sa mo lo tem do Ame ry ki
Po ∏u dnio wej a stam tàd p∏y nàc stat -

kiem hisz paƒ skim z 15 uczest ni ka mi
eks pe dy cji, nie mia ∏am sy gna ∏ów, ˝e
w Za to ce Ad mi ra li cji spo tka mnie a˝ ty -
le nie spo dzia nek! Z ràk kie row ni -
ka XV wy pra wy ode bra ∏am spo koj nie
sym bo licz ny klucz od pla ców ki, a tu si´
za cz´ ∏o! A w∏a Êci wie – koƒ czy ∏o. Brak
pa li wa gro zi∏ uni ce stwie niem pra cy,
a na wet ˝y cia w sta cji. Ten pro blem
uda ∏o si´ roz wià zaç dzi´ ki po mo cy ka -
pi ta na ro syj skie go stat ku. Z War sza wy
do sta ∏am jed nak po le ce nie, aby ode -
s∏aç lu dzi do kra ju a sta cj´ po rzu ciç.
Do Pol ski wró ci ∏y czte ry oso by. Po zo -
sta ∏e po sta no wi ∏y zo staç, gdy us∏y sza ∏y
mo je oÊwiad cze nie, ˝e je stem go to wa
sa mot nie zi mo waç na sta cji. Roz po -
cz´ ∏am z nimi ostrà kam pa ni´ w spra -
wie ra to wa nia sta cji. Li sty pro te stu jà ce
prze ciw ko jej za mkni´ ciu otrzy ma ∏am
od wie lu na ukow ców pra cu jà cych
wów czas w An tark ty ce. S∏a ∏am tak ̋e li -
sty do ro da ków w USA… Mu sia ∏am
zmie rzyç si´ z so bà i na uczyç szyb ko
po dej mo waç de cy zje. Mu sia ∏am byç
sta now cza. Bez wy trzy ma ∏o Êci fi zycz nej
i od por no Êci psy chicz nej cz∏o wiek nie
ma cze go szu kaç na wy pra wie. Naj -
trud niej sze dla mnie wy zwa nie trwa ∏o 3
mie sià ce na prze ∏o mie 2003-2004 ro -
ku – pod czas in dyj skiej eks pe dy cji
na An tark ty d´, kie dy zgo dzi ∏am si´ po -

kie ro waç gru pà osiem dzie si´ ciu Hin du -
sów. Oby cza je i men tal noÊç miesz kaƒ -
ców In dii zna ∏am wcze Êniej tyl ko z ksià -
˝ek. Co za de cy do wa ∏o, ˝e zgo dzi ∏am
si´ ni mi wte dy prze wo dziç? Los. Chcia -
∏am pra co waç w in nych re jo nach An -
tark ty ki, wi´c ucie szy ∏am si´, gdy za -
pro po no wa no mi sta cj´ ro syj skà. W∏a -
Ênie z Hin du sa mi, któ rzy po trak to wa li
mnie z re zer wà. My Êla ∏am, ˝e zwa riu j´
– sa ma wÊród ob cych! Na szcz´ Êcie
wszyst ko od mie ni ∏o si´ po pierw szej
wspól nej wy pra wie w te ren. Hin du si 
zo ba czy li mnie przy pra cy, do ce ni li 
do Êwiad cze nie, zy ska ∏am ich sza cu nek
i mia no... eks per ta nu mer je den.  
Wy pra wa do oko ∏a Bie gu na Pó∏ noc ne go
po no cach Êni ∏a si´ Ja nu szo wi Kur bie -
lo wi i je go ̋ o nie Jo el le – chcie li si´ sku -
piç na ba da niach na uko wych, ale te˝
udo wod niç, ˝e ja ko pierw si po ko na jà
akwe ny wo kó∏ Ark ty ki na drew nia nej ∏o -
dzi. Nie wie dzia ∏am, ˝e i mnie ich „sza -
leƒ stwo” si´ udzie li. Za pro si li mnie
do Pa ry ̋a (Ja nusz wy k∏a da∏ na Sor bo -
nie) – po tem go Êci ∏am ich w Kra ko wie.
W 1999 zna la z∏am si´ na jach cie „Va -
ga bond’el le” do wo dzo nym przez kpt.
Kur bie la. Je Êli jed nak trzech cz∏on ków
za ∏o gi cie ka wi ∏o to, co w wo dzie i po -
wie trzu – ja pon to no wym „bàcz kiem”
do cie ra ∏am do là du i tam, po Êród lo -
dów, szu ka ∏am po ro stów. Oka zy wnie -
sio ne na po k∏ad sta ran nie su szy ∏am,
po tem kon ser wo wa ∏am w for ma li nie;
ko per ty z po ro sta mi wie sza ∏am na
sznur ku, wresz cie umiesz cza ∏am
w wo dosz czel nych becz kach, aby do -
tar ∏y do uni wer sy tec kie go ziel ni ka
– dziÊ bo daj naj wi´k sze go na Êwie cie. 
Kli mat w cià gu ostat nich dzie si´ ciu lat
ocie pli∏ si´ o 1,5oC. Lo dow ce wy co fu jà
si´, top nie jà – i to w spo sób wi docz ny
dla ludz kie go oka. Wo kó∏ sta cji im. Arc -
tow skie go sa ma do strze gam wy raê ne
ju˝ zmia ny. Kra w´dê lo dow ca rocz nie
prze su wa si´ pra wie o 50 me trów. Jak
tak da lej pój dzie, War sza wa b´ dzie le -
˝a ∏a nad Ba∏ ty kiem....
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Zakoƒczenie pierwszego pó∏rocza
zbieg∏o si´ z przyspieszeniem
procesu o˝ywienia we wszystkich
obszarach Grupy. 
Dzi´ki zdecydowanej poprawie
wyników ekonomicznych za drugi
kwarta∏, Grupa postanawia umocniç
swojà pozycj´ na rynku proponujàc
nowe modele. Premiera Grande
Punto, o której piszemy 
na kolejnych stronach, 
jest tylko cz´Êcià szerokiego 
Planu rozwoju Fiata Auto. 

Dla tej wa˝nej strategii okreÊlono
cele, inwestycje, lokalizacje
produkcyjne i zasady realizacji. 
Uwaga Fiata skierowana na Turyn
doprowadzi∏a do porozumienia
z lokalnymi instytucjami
piemonckimi, co pozwoli 
na podniesienie znaczenia 
obszaru przemys∏owego Mirafiori, 
wsparcie sektora samochodowego
i b´dzie sprzyjaç szkoleniom
personelu i dzia∏alnoÊci w zakresie
badaƒ i rozwoju technologii. 

Fiat
w natarciu
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GRUPA

NO WA GA MA WY RO BÓW FIAT AU TO

CROMA PRZYSZ Y̧ MODEL SEGM. C NOWY SAMOCHÓD SEGMENTU A (500) PRZYSZ Y̧ MODEL JEDNOBRY∏OWY
GRANDE PUNTO MULTIPLA MY D200 MINICARGO PANORAMA
SUV PANDA FL GRANDE PUNTO FL
DOBLÒ PANORAMA FL IDEA FL CROMA FL

SUV NOWY MODEL SEGMENTU C/D
YPSILON FL MODEL NISZOWY

PHEDRA MY
MUSA FL

159 BERLINA GT FL PRZYSZ Y̧ MODEL SEGMENTU C PRZYSZ Y̧ SAM. Z NAJWY˝. SEGMENTU
BRERA 159 BERLINA i SW FL
159 SPORTWAGON BRERA FL
BRERA SPIDER BRERA SPIDER FL

IDEA VAN PRZYSZ¸E SCUDO PRZYSZ Y̧ MODEL SEGMENTU C VAN PRZYSZ Y̧ VAN JEDNOBRY¸OWY
DOBLÒ CARGO FL PRZYSZ¸E DUCATO MINICARGO GRANDE PUNTO VAN FL

GRANDE PUNTO VAN PANDA VAN FL
STRADA FL IDEA VAN FL
MULTIPLA VAN MY

2005 2006 2007 2008

NOWE MODELE MODELE JESZCZE NIE ZAPOWIEDZIANE
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Fiat ma si´ co raz le piej. W pierw szym pó∏ ro czu 2005
ro ku wy nik Gru py by∏ do da ni. Re zul tat uzy ska ny z za rzà du
zwy czaj ne go po dwo i∏ si´ do po zio mu 407 mln eu ro po mi -
mo spad ku ob ro tów o 1% w sto sun ku do ana lo gicz ne go
okre su 2004 ro ku. Zysk net to wy niós∏ 510 mln eu ro,
w po rów na niu do stra ty 638 mln z ubie g∏e go ro ku. Wzrost
jest wy ni kiem po pra wy w za rzà dzie zwy czaj nym, mniej -
szych zo bo wià zaƒ fi nan so wych i od szko do wa nia w wy so -
ko Êci 857 mln po opo dat ko wa niu uzy ska ne go od GM. 
Do bre wy ni ki w pierw szej po ∏o wie ro ku sà efek tem zde cy -
do wa ne go przy spie sze nia, ja kie Gru pa od no to wa ∏a w dru -
gim kwar ta le 2005 ro ku. O ile ob ro ty w tym okre sie po zo -
sta ∏y nie zmie nio ne (nie co po wy ̋ej 12 mld eu ro), to wy nik
z za rzà du zwy czaj ne go wzrós∏ po dwój nie w sto sun ku
do te go sa me go okre su po przed nie go ro ku (z 181 do 360
mln eu ro). Lep szy o 463 mln eu ro jest tak ̋e wy nik net to,
któ ry – dzi´ ki nad zwy czaj nym wp∏y wom w wy so ko Êci 254
mln eu ro – ze stra ty 246 mln w ubie g∏ym ro ku zmie ni∏ si´
w zysk wy no szà cy 217 mln. Do 9,2 mld eu ro zma la ∏o za -
d∏u ̋e nie prze my s∏o we net to, któ re w sto sun ku do sy tu acji
z 31 mar ca ubie g∏e go ro ku, spa d∏o do 900 mln.
Wy ni ki te uzy ska no dzi´ ki po pra wie we wszyst kich 
sek to rach oraz kon ty nu acji pro ce su o˝y wie nia sek to ra Fiat
Au to, któ ry w dru gim kwar ta le 2005 ro ku zmniej szy∏ o 2/3

stra t´ z za rzà du zwy czaj ne go: z –238 do –88 mi lio nów. 
To ozna cza, ˝e Sek tor jest na do brej dro dze, by w 2005
ro ku zre du ko waç stra ty z za rzà du zwy czaj ne go o 500 mi -
lio nów eu ro. 
Sek tor CNH uzy ska∏ w dru gim kwar ta le ob ro ty w wy so ko -
Êci 2,8 mld eu ro utrzy mu jàc po ziom z ubie g∏e go ro ku. 
Wy nik z za rzà du zwy czaj ne go wy niós∏ 10% przy cho dów,
o 33 mln eu ro wi´ cej w po rów na niu do ubie g∏e go ro ku. 
W dru gim z rz´ du kwar tale wzrost od no to wa∏ rów nie˝ sek -
tor Ive co, za rów no pod wzgl´ dem przy cho dów (+2,6%),
jak i za rzà du zwy czaj ne go (+23,6%), gdzie wy nik jest 
do dat ni na 110 mln, co sta no wi 4,5% przy cho dów.
Sek tor Pro duk cji Kom po nen tów zwol ni∏ tem po z po wo du
zmian za kre su dzia ∏al no Êci w Ma gne ti Ma rel li i Co mau, dla
któ rych cz´ Êcio wà prze ciw wa gà by ∏a do bra pas sa Tek si du. 
Gru pa mo ̋e pa trzeç na przy sz∏oÊç z ostro˝ nym opty mi -
zmem. Fiat Au to ma jesz cze du ̋o do zro bie nia, a w po zo -
sta ∏ych sek to rach sà jesz cze spo re mo˝ li wo Êci po pra wy. 
Pre mie ra no wej Cro my, ocze ki wa nia zwià za ne z wej Ê -
ciem na ry nek Al fy 159 i prze ko na nie, ˝e Gran de Pun to
(któ re za pre zen to wa no nie daw no w Eu ro pie a w Pol sce
do sprze da ̋y tra fi w stycz niu przy sz∏e go ro ku) oraz Al fa
Bre ra zdo b´ dà so bie eu ro pej skich klien tów, po twier -
dzajà te prze wi dy wania.

Zde cy do wa na po pra wa 
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Plan roz wo ju
Dwa dzie Êcia no wych mo de li i 23 ope ra cje re sty lin gu do koƒ -
ca 2008 ro ku, 10 mi liar dów na in we sty cje, w tym 4 na
ba da nia i roz wój, pod j´ cie de cy zji o nie za my ka niu ˝àd ne go
za k∏a du we W∏o szech. Oto klu czo we ele men ty Pla nu Fia ta
Au to, któ ry rzà do wi, or ga ni za cjom zwiàz ko wym i in sty tu cjom
lo kal nym przed sta wi∏ na po czàt ku sierp nia dy rek tor ge ne ral -
ny i pe∏ no moc ny Fia ta, Ser gio Mar chion ne. 
Pro gram mó wi o no wych mo de lach, okre Êla za k∏a dy, w któ -
rych b´ dà pro du ko wa ne, in for mu je o nie zb´d nych in we sty -
cjach i wa run kach re ali za cji. 
Za cznij my od celów pro duk cyj nych po szcze gól nych za k∏a dów,
któ re – dla wy go dy czy tel ni ków – przed sta wio ne zo sta ∏y w ta -
be li. Do ty czà je dy nie 2005 i 2006 ro ku, po nie wa˝ de cy zje
zwiàzane z dzia ∏al no Êcià Fiat Au to w ko lej nych la tach pod j´ -
te zo sta nà w przy sz∏o Êci. Tyl ko wte dy b´ dzie bo wiem mo˝ li we
uwzgl´d nie nie ta kich czyn ni ków jak sto pieƒ wy ko rzy sta nia 
za k∏a dów, po ziom kon ku ren cyj no Êci, po do bieƒ stwa mi´ dzy
plat for ma mi, opty ma li za cja in we sty cji i lep sze wy ko rzy sta nie
si ∏y ro bo czej. Fir ma za po wie dzia ∏a, ˝e je den z mo de li pro du -
ko wa ny b´ dzie w 2008 ro ku w za k∏a dzie Mi ra fio ri, a przy sz∏y
sa mo chód z seg men tu A (500) po wsta nie w Ty chach.
Fiat Au to za in we stu je po nad to 150 mln eu ro w mo der ni za -
cj´ li nii la kier ni czych, co ob ni ̋y ogól nà zdol noÊç pro duk cyj -
nà, któ ra utrzy ma si´ jed nak na po zio mie wy star cza jà cym
do zaspokoje nia po trzeb ryn ku. 
Fir ma z de ter mi na cjà bu du je swo jà przy sz∏oÊç – ta ki wnio sek
mo˝ na wy snuç z Pla nu ga my wy ro bów na la ta 2005-2008,
któ ry obej mu je mar ki Fiat, Lan cia, Al fa Ro meo i Fiat/ Sa mo -
cho dy do staw cze. Prze wi dzia no a˝ 20 ca∏ ko wi cie pre mie ro -
wych lub w∏a Ênie wy lan so wa nych mo de li, a oprócz te go 23
re sty lin gi ist nie jà cych sa mo cho dów. Po nad to pi´ç no wo Êci
za pla no wa no ju˝ wcze Êniej. 

By wes przeç te in ten syw ne pra ce roz wo jo we Fiat Au to za in -
we stu je w cià gu czte rech lat oko ∏o dzie si´ç mi liar dów eu ro,
z cze go czte ry prze zna czy na ba da nia i roz wój. Licz ba ta jest
tym bar dziej zna czà ca, gdy weê mie my pod uwa g´, ˝e w tym
sa mym okre sie (2005-2008) ogól ne in we sty cje Gru py wy -
nio sà oko ∏o 18 mi liar dów.
Na ryn ku po ja wià si´ nie tyl ko no we mo de le, ale tak ̋e no -
we sil ni ki. Fiat Po wer tra in Tech no lo gies opra cu je bo wiem
no wà jed nost k´ na p´ do wà Fi re 1.4 16v, któ ra od 2007 ro -
ku pro du ko wa na b´ dzie w Ter mo li. Oprócz te go po ja wi si´
sil nik Die sla wy po sa ̋o ny w czte ry cy lin dry, któ ry od 2007
ro ku pro du ko wa ny b´ dzie w Pra to la Ser ra i sze Êcio bie go wa
skrzy nia bie gów do sa mo cho dów do staw czych, któ rej pro -
duk cja roz pocz nie si´ w 2006 ro ku w Ter mo li. Obec nie
trwa jà tak ̋e pra ce nad eko lo gicz nym sil ni kiem z dwo ma lub
trze ma cy lin dra mi i za sto so wa niem tech no lo gii Mul ta ir
z elek tro nicz nym ste ro wa niem za wo rów, co zmniej szy zu ̋y -
cie pa li wa i po ziom emi sji spa lin. Jak wi daç pro ces in te gra -

DZIA∏ALNOÊÇ ZAK∏ADÓW FIATA AUTO W 2005-2006 ROKU

FIAT AUTO

MIRAFIORI (IT) • ZA TWIER DZE NIE PRO DUK CJI JED NO BRY ∏O WE GO AU TA RO DZIN NE GO L0/L1 I PRO DUK CJA AUT Z „GÓR NE GO SEG MEN TU GA MY”
• KON TY NU ACJA PRO DUK CJI OBEC NE GO PUN TO 
• WPRO WA DZE NIE GRAN DE PUN TO (W ZWIÀZ KU Z RE ALI ZA CJÀ PO RO ZU MIE NIA ZA WAR TE GO Z LO KAL NY MI IN STY TU CJA MI)

MELFI (IT) • URU CHO MIO NA PRO DUK CJA GRAN DE PUN TO 
CASSINO (IT) • URU CHO MIO NA PRO DUK CJA CRO MY

• KON TY NU ACJA PRO DUK CJI STI LO
• ZA TWIER DZE NIE PRO DUK CJI PRZY SZ∏E GO MO DE LU MAR KI FIAT Z SEG MEN TU C

POMIGLIANO (IT) • ZA TWIER DZE NIE PRO DUK CJI AL FY 147 I AL FY GT
• URU CHO MIO NA PRO DUK CJA AL FY 159 BER LI NA
• ZA TWIER DZE NIE PRO DUK CJI AL FY 159 SPOR TWA GON

TERMINI IMERESE (IT) • PO TWIER DZO NA PRO DUK CJA YP SI LON 
SEVEL Val di Sangro (IT) • ZA TWIER DZO NA PRO DUK CJA PRZY SZ∏E GO DU CA TO
TYCHY (PL) • PRO DUK CJA SE ICEN TO

• PRO DUK CJA PAN DY
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cji Fia ta Au to z no wym sek to rem, w któ rym zgro ma dzo no
wie dz´ z za kre su pro jek to wa nia i pro duk cji sil ni ków i skrzyƒ
bie gów, b´ dzie prze bie gaç eta pa mi. 
Chcàc w pe∏ ni zre ali zo waç Plan trze ba po szu ki waç roz wià zaƒ
or ga ni za cyj nych po zwo lajàcych zopty ma li zowaç za trud nie nie
oraz za k∏a dów, któ re jak naj le piej wy ko rzy sta jà ist nie jà ce
struk tu ry. Uru cho mie nie Pla nu roz wo ju wy ma ga po nad to ca -
∏ej se rii czyn ni ków eko no micz nych i ope ra cyj nych oraz in ge -
ren cji wi´k szej ilo Êci pod mio tów. Z punk tu wi dze nia po zy ski -
wa nia za so bów fi nan so wych, wszyst ko za le ̋y od zdol no Êci
Gru py do ge ne ro wa nia ren tow no Êci nie zb´d nej do uzy ska nia
do st´ pu do kre dy tów, do ta cji paƒ stwo wych oraz re ali za cji
spe cjal nych pro gra mów, tak jak w przy pad ku Mi ra fio ri. 
Aby sta wiç czo ∏a kon ku ren cji, fir ma za sto su je roz wià za nia
zwi´k sza jà ce kon ku ren cyj noÊç pod wzgl´ dem ogra ni cze nia
kosz tów, ela stycz no Êci w wy ko rzy sta niu za k∏a dów i pro duk -
tyw no Êci. Do osià gni´ cia tych ce lów nie zb´d ne jest wspar cie
zwiàz ków za wo do wych. 

Per spek ty wy dla Tych
No wa wer sja Fia ta 500 pro du ko wa na b´ dzie w fa bry ce
w Ty chach. De cy zja w tej spra wie zo sta ∏a ju˝ pod j´ ta przez
naj wy˝ sze w∏a dze w Tu ry nie i prze ka za na do pu blicz nej wia -
do mo Êci przez Ser gio Mar chion ne, dy rek to ra pe∏ no moc ne -
go Fiat Au to SpA.
Nie tyl ko wÊród ka dry za rzà dza jà cej, ale i pra cow ni ków li nii
pro duk cyj nej z Ty chów us∏y szeç mo˝ na wy ra zy za do wo le nia
z te go po wo du. Pod j´ ta de cy zja ozna cza bo wiem nie tyl ko
utrzy ma nie obec ne go sta nu za trud nie nia i pro duk cji, ale ich
dal szy roz wój i per spek ty wy na przy sz∏oÊç.
„Ostat nio us∏y szeç mo˝ na opi ni´, i˝ nasz za k∏ad wy bra ny zo -
sta∏ do pro duk cji na st´p cy Se icen to ze wzgl´ du na sto sun -
ko wo ni ski koszt ro bo ci zny – mó wi Zdzi s ∏aw Ar let, dy rek tor
Za k∏a du Fiat Au to Po land w Ty chach. – Ty le, ˝e prze cie˝ 
mo˝ na by pro du ko waç jesz cze ta niej, tak pew nie by ∏o by
w innych krajach rozwijajàcych si´ – ale sa mo cho dów ta kich
nikt nie chcia∏ by ku po waç. Dla te go te˝ chcia∏ bym wy raê nie
pod kre Êliç, ˝e to nie je dy ny czyn nik – w ogrom nej mie rze 
de cy du je tak ̋e wy so ka ja koÊç wy ko na nia i nie za wod noÊç
po wsta jà cych w Ty chach aut. Pro du ku jàc Se icen to i Pan d´
wy ro bi li Êmy so bie mar k´ fir my, w któ rej po wsta jà wy ro by
o wy so kim stop niu nie za wod no Êci, po rów ny wal ne pod tym
wzgl´ dem nie tyl ko z Eu ro pà Za chod nià, ale i Ja po nià”.
Za k∏ad pro du ku je oko ∏o 1200 sa mo cho dów na do b´, przy
czym mak sy mal ne mo ce pro duk cyj ne fa bry ki to tyl ko
o pi´ç dzie siàt eg zem pla rzy wi´ cej. Jak pod kre Êla jà spe cja -
li Êci od sta ty sty ki, nie ma dru gie go ta kie go za k∏a du, któ ry 
w trze cim ro ku pro duk cji da ne go mo de lu no to wa∏ by tak 
wy so kà je go sprze da˝. De cy du jà o tym z ca ∏à pew no Êcià
ce chy sa mej Pan dy – au ta wy god ne go, nie za wod ne go i wy -
so ce u˝y tecz ne go. 
Obec nie za mó wienia sp∏y wa jàce do ty skiej fa bry ki wy prze -
dzajà pro duk cj´ o oko ∏o pó∏ to ra mie sià ca. We ry fi ka cja ryn ko -
wa jest zda niem dy rek cji naj lep szym do wo dem naj wy˝ szej 
ja koÊci po wsta jà cych w tym za k∏a dzie sa mo cho dów.
„Pro duk cja no we go mo de lu Fia ta z pew no Êcià tra fi w do bre
r´ ce, nie za wod ne i spraw dzo ne  – do da je Zdzi s∏aw Ar let. 
– Dla mnie to przede wszyst kim do wód, ˝e sta ra nia tej 
za ∏o gi o jak naj wy˝ szà ja koÊç koƒ co wà pro duk tu zo sta ∏y do -
s  trze ̋o ne. A przy oka zji swo isty sta bi li za tor dla ca ∏ej fa bry ki,
po nie wa˝ w 2007 ro ku b´ dzie my tu pro du ko waç i Se icen -
to, i Pan d´, i no wà »pi´ç set k´«”.
Za py ta ny o wy glàd no we go sa mo cho du, dy rek tor Ar let nie
chcia∏ za wcze Ênie zdra dzaç szcze gó ∏ów. „Mo g´ tyl ko po -
wie dzieç – za ̋ar to wa∏ – ˝e o ile Pan da jest bar dzo ∏ad na,
o ty le no wa »pi´ç set ka« b´ dzie samochodem Êlicz nym”.

POLSKA
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Naj pierw by ∏a d∏u ga i in ten syw na ku ra cja uzdra wia jà cà. Po tem, by o˝y wiç
fir m´, opra co wa no Plan Roz wo ju, któ ry prze wi du je wpro wa dze nie do 2008
ro ku 20 no wych mo de li i 23 ope ra cje re sty lin gu ma rek Fiat, Lan cia i Al fa 
Ro meo. Trze cim ob sza rem jest za wie ra nie po ro zu mieƒ dla wzmoc nie nia 
stra te gicz nych seg men tów. Plan, dzi´ ki któ re mu Fiat Au to wy cho dzi z kry zy -
su, re ali zo wa ny jest na kil ku p∏asz czy znach w opar ciu o 10-mi liar do we in we -
sty cje (w tym 4 mi liar dy prze zna czo ne na ba da nia i roz wój).
Po twier dzi∏ to ostat nio dy rek tor ge ne ral ny i pe∏ no moc ny Ser gio Mar chion ne,
któ ry na wià zu jàc do sy tu acji ca ∏ej Gru py po wie dzia∏: „Te raz, z ma jàt kiem
w wy so ko Êci 10 mi liar dów i 5-mi liar do wym za d∏u ̋e niem prze my s∏o wym, 
sy tu acja jest ca∏ ko wi cie od mien na od tej sprzed za le d wie kil ku mie si´ cy. Dla -
te go mo ̋e my skon cen tro waç si´ na roz wo ju prze my s∏u i na sa mym wy ro bie”.
W kwe stii so ju szy dro ga, ja kà wy bra∏ sek tor Fiat Au to, opar ta jest na ukie run -
ko wa nych umo wach: „Fiat Au to – twier dzi Mar chion ne – b´ dzie sa mo dziel nie
dzia ∏a jà cym przed si´ bior stwem za wie ra jà cym so ju sze do ty czà ce po je dyn czych
pro jek tów tam, gdzie jest to przy dat ne i mo˝ li we do zre ali zo wa nia”. Ta pre cy -
zyj nie opra co wa na stra te gia w cen trum uwa gi sta wia no we wy ro by, ta kie jak
Cro ma i Gran de Pun to. Cz´ Êcià te go pro gra mu in ten syw ne go od no wie nia 
ga my jest tak ̋e mo del z seg men tu A, któ ry b´ dzie pro du ko wa ny ra zem 
z For dem. W tym ce lu, pro wa dzo ne sà da le ce za awan so wa ne roz mo wy mi´ -
dzy in ̋y nie ra mi i sze fa mi oby dwu spó∏ ek. Wza jem ne kon tak ty do pro wa dzi ∏y
do pod pi sa nia me mo ran dum, któ re okre Êla ogól nà cha rak te ry sty k´ pro jek tu. 

Zawarte ostatnio porozumienia z Fordem
w sprawie produkcji przysz∏ego modelu 500 
oraz z indyjskà firmà Tata Motors Limited w celu
zbadania mo˝liwoÊci wspó∏pracy w produkcji
samochodów, sà cz´Êcià polityki przewidujàcej
dla Fiata partnerów, wÊród których sà równie˝
PSA Peugeot Citroën, Tofas i Suzuki. 
Celem tej strategii jest wzmocnienie Sektora
Samochodowego Grupy poprzez ukierunkowane
sojusze przemys∏owe. 

Stra te gia 
po ro zu mieƒ

W 2007 ro ku Fiat i Ford za cznà pro -
du ko waç w Ty chach dwa ma ∏e mo -
de le wy raê nie ró˝ nià ce si´ sty lem,
gdy˝ dla Fia ta b´ dzie to przy sz∏y mo -
del 500, a dla For da spad ko bier ca
Ka. Sy ner gie uzy ska ne z pro jek tów
w fa zie opra co wa nia do ty czà re duk cji
kosz tów roz wo ju, wy po sa ̋e nia za k∏a -
du i ma te ria ∏ów. Obie fir my b´ dà
mia ∏y za tem wi´k sze mo˝ li wo Êci ofe -
ro wa nia wy ro bów po bar dziej kon ku -
ren cyj nych ce nach.
Pod sta wo wà mo ty wa cjà sk∏a nia jà cà
fir m´ do za wie ra nia umów prze my -
s∏o wych jest mo˝ li woÊç uzy ska nia sy -
ner gii, któ re z ko lei prze k∏a da jà si´
na ko rzy Êci tech no lo gicz ne i eko no -
micz ne. Wp∏yw ma jà tak ̋e po ten -
cjal ne ko rzy Êci han dlo we i mo˝ li wo -
Êci zdo by cia no wych ryn ków. W tej
szer szej per spek ty wie mie Êci si´ ko -
lej na wa˝ na umo wa za war ta w ostat -
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nich ty go dniach. Fiat Au to pod pi sa∏
me mo ran dum z in dyj skim kon cer -
nem Ta ta Mo tors Li mi ted na te mat
zba da nia mo˝ li wo Êci wspó∏ pra cy
w za kre sie roz wo ju, pro duk cji, kom -
po nen tów, za ku pów i dys try bu cji.
W opar ciu o to po ro zu mie nie obie
spó∏ ki utwo rzà gru p´ ro bo czà, któ ra
usta li mo˝ li wo Êci oraz szcze gó ∏y
wspó∏ pra cy, za rów no krót ko jak 
i d∏u go ter mi no wej. W wy pad ku po zy -
tyw ne go wy ni ku, w naj bli˝ szych mie -
sià cach zo sta nà pod pi sa ne osta -
tecz ne umo wy. 
Dy rek tor Ser gio Mar chion ne, ko -
men tu jàc te przed si´ wzi´ cia po wie -
dzia∏: „Po ro zu mie nie za war te z kon -
cer nem Ta ta jest ko lej nym kro kiem
w na szej stra te gii po szu ki wa nia ukie -
run ko wa nych po ro zu mieƒ dla sek to ra
sa mo cho do we go. Jej wy ra zem jest
owoc na wspó∏ pra ca z PSA Peu ge ot

Ci troën i Su zu ki oraz me mo ran dum
za war te z For dem”. 
Za wie ra nie so ju szy prze my s∏o wych
roz po cz´ to kil ka mie si´ cy te mu po -
przez po ro zu mie nie po pi sa ne z fran cu -
skà gru pà PSA Peu ge ot Ci troën i z tu -
rec kà fir mà To fas w spra wie wspól ne -
go opra co wa nia i pro duk cji lek kie go
sa mo cho du do staw cze go. Natomiast
po ro zu mie nie z Su zu ki prze  wi du je

wspól ne pra ce nad pro duk cjà ma ∏e go
mo de lu ty pu SUV, któ ry za de biu tu je
na Zi mo wej Olim pia dzie w Tu ry nie
w 2006 ro ku. Nie daw no Fiat Au to 
za war∏ tak ̋e po ro zu mie nie z fir mà 
Za sta va do ty czà ce mon ta ̋u mo de lu
na li cen cji Pun to w za k∏a dzie w Kra gu -
je vac, po ∏o ̋o nym na po ∏u dnio wy -
-wschód od Bel gra du i je go sprze da ̋y
w kra jach Eu ro py Wschod niej.
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Zak∏ad Fiat Auto Poland
w Tychach zatrudnia
ponad 3,5 tysiàca osób. 
DziÊ produkuje Pand´
i Seicento. Za dwa lata
z taÊm fabryki ma zjechaç
Fiat 500 oraz nast´pca
Forda Ka.



fi
rm

a
fia

t 
w

ok
ó∏

 n
as

PA
ŹD

ZI
ER

N
IK
/L
IS
TO

PA
D
20

05

16

Na zy wa si´ Gran de Pun to i od ra zu wi daç dla cze go: wy star czy spoj rzeç
na da ne tech nicz ne po jaz du, by prze ko naç si´, ˝e na st´p ca naj le piej
sprze da jà ce go si´ po jaz du w Eu ro pie ma 403 cm d∏u go Êci, 168 cm sze -
ro ko Êci, 149 cm wy so ko Êci oraz roz staw osi li czà cy 2,51 m. Je Êli nie
prze ma wia jà do was licz by, do da my jesz cze, ˝e sà to wy mia ry po rów ny -
wal ne z Mul ti plà, znacz nie prze kra cza jà ce Êred nià wiel koÊç mo de li daw -
ne go seg men tu C.
„Dzi siaj na resz cie mo ̋e my po wie dzieç g∏o Êno: Fiat po wró ci∏ na Êwia to we
ryn ki w wiel kim sty lu. To za s∏u ga Gran de Pun to, wy jàt ko wej tech no lo gii
pro duk cji za k∏a du w Mel fi oraz naj star szej sie dzi by Fia ta w Mi ra fio ri”. 
Ty mi s∏o wa mi roz po czà∏ swe prze mó wie nie na de skach sce ny Pa la ve la
w Tu ry nie Lu ca Cor de ro di Mon te ze mo lo, pre zes Gru py Fiat, roz po czy na -
jàc pre zen ta cj´ no we go mo de lu Gran de Pun to sza cow ne mu gro nu 1000
osób, wÊród któ rych zna la z∏o si´ a˝ 800 dzien ni ka rzy z ca ∏e go Êwia ta.
Mon te ze mo lo ujà∏ to zwi´ê le: „To po jazd re wo lu cyj ny”. W tym mo men cie
na ekra nie po ja wi ∏y si´ ob ra zy vi deo w sys te mie 3D Ey eli ner (naj wi´k -
szym na Êwie cie sys te mie trój wy mia ro wej pro jek cji, z ekra nem o po -
wierzch ni 128 me trów kwa dra to wych), któ re wzbu dzi ∏y u go Êci nie k∏a ma ny

Oficjalna premiera w Turynie i debiut
na Salonie we Frankfurcie: wrzesieƒ 
okreÊli przysz∏oÊç Fiata Grande Punto.
W oczekiwaniu na pojawienie si´
na polskich drogach, przedstawiamy jego
pierwsze kroki na Êwiatowym rynku.

Pierwsze kroki 
alla grande

za chwyt. Mon te ze mo lo wy ja Ênia: „To
po jazd nie zwy kle wa˝ ny dla wszyst -
kich, któ rzy po Êred nio lub bez po -
Êred nio zwià za ni sà z wiel kà ro dzi nà
Fia ta. W cza sach, gdy ty le mó wi si´
o glo ba li za cji, za le ̋a ∏o nam na tym,
aby no wy mo del za pre zen to wa no
w∏a Ênie w Tu ry nie, w ser cu w∏o skie -
go prze my s∏u. I my Êl´, ˝e ˝ad na in -
na mar ka na Êwie cie, oprócz Fia ta,
nie mo ̋e po szczy ciç si´ tak sil nym
zwiàz kiem z jed nym kon kret nym
mia stem”. 
Po ko la cji, na któ rej po da wa no pie -
monc kie przy sma ki (me nu wy pi sa ne
by ∏o na bi le tach w for mie Fia ta Gran -
de Pun to), od by∏ si´ ciàg dal szy pre -
zen ta cji. „Dzi siaj ry nek do ma ga si´



fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
PA

ŹD
ZI
ER

N
IK
/L
IS
TO

PA
D
20

05

17

przede wszyst kim pi´k ne go wy ro bu –
mó wi Mon te ze mo lo. – My Êl´, ˝e
w mo to ry za cji na szà uwa g´ przy cià -
ga naj pierw uro da po jaz du. A Fiat
Gran de Pun to jest jak uro dzi wa w∏o -
ska ko bie ta, pi´k na da ma ubra na
przez wiel kie go w∏o skie go pro jek tan -
ta mo dy, Gior get to Giu gia ro. Gran de
Pun to, oprócz za let es te tycz nych,
po sia da jesz cze ca ∏y sze reg in nych
wa˝ nych cech. Mam na my Êli je go
w∏a Êci wo Êci tech nicz ne, osià gi, zu ̋y -
cie pa li wa, a przede wszyst kim ja -
koÊç i bez pie czeƒ stwo. I mo ̋e my
czuç si´ do dat ko wo usa tys fak cjo no -
wa ni, bo w∏a Ênie dzi siaj ra no otrzy -
ma li Êmy pi´ç gwiaz dek bez pie czeƒ -
stwa od Eu roN CAP”.

Poni˝ej: Lu ca Cor de ro di Mon te ze mo lo, dyrektor generalny i pe∏nomocny Grupy Fiat.
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AUTOZEITUNG
Powszechnie wiadomo, ˝e W∏osi uwielbiajà

rzeczy wyjàtkowe. Dlatego wÊród wielu nacji wiodà prym
w nowatorskim designie. Ale gdy pojawi si´ na rynku
nowy Fiat Grande Punto, trzeba b´dzie wziàç pod uwag´
jeszcze jednà wa˝nà w∏oskà cech´: jakoÊç”.

THE DAILY TELEGRAPH
W∏oska firma pokaza∏a, 

˝e potrafi produkowaç Êwietne samochody. 
Fiat Grande Punto, powsta∏y we wspó∏pracy Giugiaro
z Centro Stile Fiat, wyglàda jak ma∏e Maserati”.

AUTOCAR
Nowy Fiat Grande Punto to auto

godne zaufania – mówi Richard Bremner. „Whump”
– taki dêwi´k wydajà przy zamykaniu drzwi nowego
Grande Punto. I jeÊli najlepsza jakoÊç nie dêwi´czy 
jak „whump”, to moja wina, ˝e nie wybra∏em w tym celu
lepszego okreÊlenia. Bo to naprawd´ solidny, dobrze
zrobiony wóz, który od razu wzbudza zaufanie. Ale kiedy
po raz pierwszy znajdziecie si´ w Êrodku Grande Punto,
jeszcze inna rzecz przyjdzie wam do g∏owy, porwie was
jego wielki, czysto w∏oski i sportowy styl. 

AUTO ÂWIAT
Samochód, który przez ca∏y okres produkcji
zdoby∏ ponad 25 nagród, doczeka∏ si´ nast´pcy
– auta, które ma definitywnie zakoƒczyç

problemy finansowe koncernu. Nadwozie pojazdu
zosta∏o opracowane wspólnie przez Centro Stile Fiata
i znanego projektanta Giorgetto Giugiaro. Z przodu
Grande Punto jest bardzo podobne do Maserati
z charakterystycznym, zaokràglonym wlotem powietrza
w dolnej cz´Êci zderzaka oraz ∏ezkowatymi reflektorami.
Ale d∏ugi, pozbawiony jakichkolwiek za∏amaƒ przód to
nie tylko efekt zamys∏u projektanta, lecz tak˝e
koniecznoÊç spe∏nienia norm ochrony pieszego podczas
kolizji. Trzeba przyznaç designerom, ˝e zabieg
pogodzenia modnej stylistyki z wymogami technicznymi
powiód∏ si´ doskonale, a w teÊcie zderzeniowym 
Euro-NCAP Punto otrzyma∏o 5 gwiazdek. /.../ Pierwsze
wra˝enia z jazd wskazujà, ˝e nadzieje pok∏adane
w Grande Punto nie sà p∏onne. Koncernowi rzeczywiÊcie
uda∏o si´ zbudowaç pojazd, który ma szans´ na silnà
pozycj´ w segmencie. (Rafa∏ S´kalski)

MOTOR
Nie szukaj ∏adniejszego auta tej
klasy. I tak nie znajdziesz. Ju˝ samo lusterko wsteczne
mo˝na spokojnie eksponowaç w presti˝owym
nowojorskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej. /.../
Zawieszenie spr´˝yÊcie t∏umi niedoskona∏oÊci dróg,
uk∏ad kierowniczy jest z tych precyzyjniejszych. 
Owacja na stojàco za fantastycznie wyprofilowanà
kierownicà. Zw∏aszcza na godzinie 10.10.

(Krzysztof Wojciechowski)

SUPER EXPRESS 
Nowe punto rzeczywiÊcie zas∏uguje
na dodanie wyró˝nika grande, bowiem rozmiarami
przewy˝sza wszystkich swoich konkurentów. 
Uwa˝am, ˝e jest te˝ naj∏adniejszym samochodem tego
segmentu. /.../ Pod wzgl´dem technicznym, wykoƒczenia
i wyposa˝enia jest porównywalny z najgroêniejszymi
rywalami. /.../ Szkoda, ˝e punto nie mog∏o znaleêç si´
na liÊcie tegorocznej edycji konkursu Car of the Year. 

(Wojciech Sierpowski, cz∏onek jury „Car of the Year”) 

DZIENNIK BA∏TYCKI 
W∏osi uznali, ˝e b´dzie to wielki
samochód, chocia˝ jest ma∏y. Fiat
mo˝e spodziewaç si´ handlowego
sukcesu. 
Po Pandzie by∏by to drugi sukces. /.../ 
Tak wi´c Fiat wraca do Êwiatowej czo∏ówki producentów.

(Jerzy Iwaszkiewicz)

DZIENNIK ZACHODNI
Trzeba przyznaç, ˝e grande punto
ma sportowà lini´, ale i wiele elegancji. 
Co wa˝ne, elegancja i pi´kno to tak˝e pierwsze 
wra˝enia z jego wn´trza. /.../. Atutem jest niebywa∏a
ró˝norodnoÊç materia∏ów, faktur i kolorów 
tapicerki i ozdobnych elementów wykoƒczenia. 
W sumie mamy do dyspozycji 35 wersji wn´trza,
a do tego 13 kolorów nadwozia, 7 silników i dwie 
wersje nadwozia. Takiej mo˝liwoÊci wyboru nie dajà
nawet wielki, drogie limuzyny. 

(Piotr Myszor)

O Grande Punto napisali:
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Wr´ cze nie na gro dy od by ∏o si´
pod  czas in au gu ra cji „The Eu ro pe an
Ro ad Trans port Show 2005” w Am -
ster da mie, w cza sie któ rej prze wod -
ni czà cy ju ry Pie ter Wie man wr´ czy∏
to pre sti ̋o we tro feum sze fo wi Bran -
du Sa mo cho dów Do staw czych Fia ta,
Lo ren zo Si sti no (na zdj´ciu powy˝ej). 
W no wym sa mo cho dzie do staw czym
Fia ta, za pre zen to wa nym po raz
pierw szy w∏a Ênie pod czas ho len der -
skie go Sa lo nu, na uzna nie za s∏u gu jà
przede wszyst kim licz ne i wa˝ ne no -
wo Êci tech nicz ne, jak: no wy de sign,
zwi´k szo na ∏a dow noÊç, no we wer sje
z d∏u gim roz sta wem osi, wspa nia ∏e
sil ni ki die sel Mul ti jet oraz spe cjal -
na wer sja Na tu ral Po wer o mi ni mal -
nym wp∏y wie na Êro do wi sko.
Uwa g´ ju ry przy cia gn´∏y tak ̋e dwa
sil ni ki tur bo die sel: 1.9 Mul ti jet o mo -
cy 105 KM oraz re wo lu cyj ny, 16-za -
wo ro wy 1.3 Mul ti jet o mo cy 75 KM.
Ten ostat ni, pe re∏ ka in ̋y nie rów z Fiat

Au to, za chwy ci∏ ju ry swo imi nie zwy -
k∏y mi osià ga mi w sto sun ku do nie -
wiel kich roz mia rów. W pro gra mie na
przy sz∏y rok prze wi dzia ne sà na st´p ne
no wo Êci, jak na przy k∏ad wpro wa dze -
nie no wych sil ni ków Mul ti jet wy po sa -
˝o nych w tur bo spr´ ̋ar k´ o zmien nej
geo me trii (b´ dzie to pierw szy przy pa -
dek ich za sto so wa nia w sa mo cho -
dach do s taw czych).
Fiat Do blò Car go – do dziÊ wy pro du -
ko wa ny w ilo Êci oko ∏o 310.000 szt.
– pla su je si´ na szczy cie w swo jej

ka te go rii dzi´ ki wy god ne mu do st´ -
po wi do prze strze ni ∏a dun ko wej, wy -
daj no Êci i du ̋ej ∏a dow no Êci u˝yt ko -
wej, a rów nie˝ dzi´ ki wy so kie mu po -
zio mo wi bez pie czeƒ stwa, kom for to -
wi, er go no mii, eko no micz ne mu zu ̋y -
ciu pa li wa i kosz tom eks plo ata cji.
A wszyst ko to za bardzo kon ku ren -
cyj nà ce n´. Ju ry pod kre Êli ∏o rów nie˝
wiel kie do Êwiad cze nie i pro fe sjo na -
lizm fia tow skiej Sie ci Sprze da ̋y i Ob -
s∏u gi, któ re sà uzna wa ne za jed ne
z naj lep szych w Eu ro pie.
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Doblò Cargo
Van of the Year 2006

Mi´dzynarodowe jury, z∏o˝one 
z dziennikarzy pochodzàcych 
z 19 krajów europejskich, 
13 paêdziernika przyzna∏o
samochodowi Fiat Doblò Cargo
tytu∏ „International Van 
of the Year 2006”.
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Sa mo chód, któ ry u wie lu pa sjo na tów aut spor to wych
wzbu dzi mi ∏oÊç od pierw sze go wej rze nia, mo˝ na oglà daç
u de ale rów ju˝ od paê dzier ni ka. No wa Al fa 159 styl i pro -
jekt odzie dzi czy ∏a po 156, a „za dzior ny” wy glàd od daw -
niej szych Alf Ro meo, po dob nie jak urok, ha mul ce i sil nik.
Ale to w∏a Ênie dzi´ ki tym ce chom no wy mo del wraz
z awan gar do wy mi roz wià za nia mi tech nicz ny mi zajmuje
miejs ce na szczy cie seg men tu i ofe ru je pro wa dzà ce mu
mak sy mal nà ja koÊç, kom fort i bez pie czeƒ stwo. Przy tym
w ˝ad nej dzie dzi nie nie idzie na kom pro mis.
„Dzie wi´ç set mi lio nów eu ro na in we sty cje i 300 osób za -
trud nio nych na pe∏ nym eta cie przez pra wie 50 mie si´ cy.
W ta kich wa run kach na ro dzi∏ si´ sa mo chód Al fa 159
– mó wi Car lo Fu gaz za, dy rek tor tech nicz ny mar ki. – Od po -

czàt ku sta ra li Êmy si´ stwo rzyç sa mo chód, któ ry móg∏ by
zdo mi no waç gór nà cz´Êç seg men tu D (znaj du jà si´ w nim
sa mo cho dy Au di A4 i BMW se ria 3), do któ re go na le ̋à
klien ci wy ma ga jà cy nie tyl ko pi´k ne go sty lu i du ̋ej mo cy
sil ni ków, ale rów nie˝ kom for tu pod wzgl´ dem aku sty ki,
tem pe ra tu ry oraz dy na mi ki. A po nad to bez pie czeƒ stwa pa -
syw ne go, ja ko Êci i nie za wod no Êci. Je ste Êmy prze ko na ni,
˝e Al fa 159 ma wszyst kie atu ty, by kon ku ro waç z sa mo -
cho da mi nie miec ki mi. Miej sce eu ro pej skiej pre zen ta cji 
no we go mo de lu, w Mo na chium w Ba wa rii, oj czyê nie BMW,
nie jest wi´c przy pad ko we”.
Wpro wa dza jàc mo del na ry nek, rzu ci li Êmy wy zwa nie naj -
bar dziej re no mo wa nym kon ku ren tom. Zo ba cz my, ja kà 
bro nià Al fa 159 za mie rza z ni mi wy graç.

Nowy samochód, którego celem jest zdobycie klientów z górnej 
pó∏ki w segmencie D, zamierza pobiç konkurencj´ z tego sektora
dzi´ki zastosowaniu wyrafinowanych rozwiàzaƒ technicznych
oraz urzàdzeƒ zapewniajàcych maksymalny komfort,
bezpieczeƒstwo i niezawodnoÊç. 
Uwag´ przywiàzywano tak˝e do dynamicznej linii
i ∏atwoÊci prowadzenia samochodu.
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Au to bez kom
Al fa 159



21

Moc ny 
jak ska ∏a
Al fa 159 po wsta ∏a na ca∏ ko wi cie no wej plat for -
mie, opra co wa nej wspólnie z Ge ne ral Mo tors,
dla sa mo cho dów z seg men tu D i E ma rek Al fa
Ro meo, Sa ab i Ca dil lac. Póê niej, od 2002 ro -
ku, Al fa Ro meo ju˝ sa ma roz wija∏a pro jek t.
Pierw szym kro kiem pro wa dzà cym do po wsta -
nia sa mo cho du ci che go i bez piecz ne go jest 
za pro jek to wa nie wy trzy ma ∏e go nad wo zia. 
„Al fa 159 – mó wi Fu gaz za – cha rak te ry zu je si´
do s ko na ∏à sztyw no Êcià skr´t nà (180 ty si´ cy
daNm/rad), któ ra czy ni z niej sa mo chód moc -
ny, ci chy i pew nie trzy ma jà cy si´ dro gi. Aby uzy -
s  kaç ta kie wy ni ki za sto so wa li Êmy ma te ria ∏y
o wy so kiej wy trzy ma ∏o Êci. Na le ̋y do nich stal
„du al pha se”, któ ra pod czas wal co wa nia jest

po now nie har to wa na dla zwi´k sze nia
jej wy trzy ma ∏o Êci. Po nad to ko rzy sta nie
z blach o zró˝ ni co wa nej gru bo Êci, la se -
ro we po ∏à cze nia da chu z bo ka mi
i szkie le tem drzwi oraz zwi´k sze nie 

licz by punk tów skon cen tro wa nych w po bli ̋u
w´ z∏ów struk tu ral nych spo wo do wa ∏o, ˝e sa mo -
chód sta∏ si´ l˝ej szy; po pra wi ∏a si´ te˝ re la cja
ma sa -sztyw noÊç skr´t na nad wo zia”.

pro mi sów

Trzy lata 
bez trosk

Wylansowanie Alfy 159
na terenie ca∏ej Polski 
odby∏o si´ w po∏owie

paêdziernika. 
Cena samochodu zawiera 

super gwarancj´ obejmujàcà
pierwsze trzy lata 
lub 120 tysi´cy 

przejechanych kilometrów. 
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Kom fort na
wysokim po zio mie

Spe cja li Êci Al fy sku pi li si´ rów nie˝ na
ae ro dy na mi ce oraz wy ci sze niu wn´ -
trza. W re zul ta cie „wspó∏ czyn nik g∏o -
Êno Êci” osià gnà∏ naj lep szy wy nik
w seg men cie (75 na sto przy 120
km/h), co ozna cza, ˝e na wet przy jeê -
dzie z du ̋à pr´d ko Êcià, mo˝ na roz ma -
wiaç nie pod no szàc g∏o su.
Ale kom fort to tak ̋e, na przy k∏ad, cie -
sze nie si´ du ̋à przestronnoÊcià wew -
nàtrz sa mo cho du. W tym wzgl´ dzie 
Al fa 159 jest wy jàt ko wa. Aby zro zu -
mieç o czym mó wi my, na le ̋y wy obra -
ziç so bie Al f´ 156 i do daç 22 cm do
d∏u go Êci, pra wie dzie wi´ç do sze ro ko -
Êci i po wi´k szyç roz staw osi o dzie si´ç
cen ty me trów. Otrzy ma my wte dy sa -
mo chód Al fa 159, ber li n´, w któ rej na
przed nich fo te lach mo gà sie dzieç oso -
by o wzro Êcie oko ∏o 190 cm, a na tyl -
nych 180 cm. Rów nie˝ ba ga˝ nik jest
wi´k szy: 400 li t rów w po rów na niu 
z 320 li tra mi w sta rej ber li nie.
Tak ̋e tem pe ra tu ra w sa mo cho dzie za -
pew nia do bre sa mo po czu cie kie row cy
i pa sa ̋e rów. Dla te go wy bra no dwu
– i trzy stre fo wà au to ma tycz nà kli ma ty -

za cj´, dzi´ ki któ rej bar dzo szyb ko osià -
ga na jest ˝à da na tem pe ra tu ra. No wa
Al fa jest po nad to pierw szym sa mo -
cho dem w Eu ro pie, w któ rym za sto so -
wa no tech no lo gi´ „film va lve”: ro dzaj
„fa li”, któ ra po zwa la na re gu la cj´ dys -
t ry bu cji po wie trza.

Maksymalne 
bez pie czeƒ stwo 
Od kom for tu do bez pie czeƒ stwa pa -
syw ne go – rów nie˝ w tej dzie dzi nie 
Al fa 159 nie jest sk∏on na do ust´pstw,
dla te go ubie ga si´ o pi´ç gwiaz dek
przy zna nych przez Eu roN CAP (New Car
As ses sment Pro gram me), zu ni fi ko wa -
ny eu ro pej ski pro gram crash -test,
do któ re go w∏à czy li si´ wszy scy pro du -
cen ci sa mo cho dów. To za s∏u ga no we -
go nad wo zia oraz wie lu urzà dzeƒ za -
bez pie cza jà cych pa sa ̋e rów. Na le ̋à
do nich: osiem po du szek po wietrz nych
– z cze go dwie chro nià ko la na oraz
pa sy bez pie czeƒ stwa naj now szej ge ne -
ra cji z na pi na cza mi w za cze pach i ogra -
nicz ni ka mi ob cià ̋e nia w ce lu zmniej -
sze nia do mi ni mum na ci sku na klat k´
pier sio wà. Sie dze nia przed nie tak
skon stru owa no, by zmi ni ma li zo waç 

wy su ni´ cie si´ pa sa ̋e ra pod czas zde -
rze nia czo ∏o we go; za dba no te˝ o to, by
w tym mo men cie na stà pi ∏o od∏à cze nie
ze spo ∏u pe da ∏ów, nie do pusz cza jà ce
do kon tu zji sto py i kost ki.

Przy jem noÊç 
pro wa dze nia  

„Kom fort, ja koÊç i bez pie czeƒ stwo
pa syw ne – kon ty nu uje Fu gaz za – sà
spra wa mi wa˝ ny mi dla Al fy Ro meo.
Ale nie mo ̋e my za po mi naç o ele -
men tach, któ re za wsze by ∏y moc ny mi
punk ta mi Mar ki, a wi´c przede
wszyst kim o dy na micz nym za cho wa -
niu. Ogól nie rzecz bio ràc, aby uzy -
skaç opty mal ne pa ra me try pro wa -
dze nia, trze ba si´ do sto so waç do
nie zbyt kom for to wych za wie szeƒ ze
spr´ ̋y na mi i amor ty za to ra mi sztyw -
ny mi. Na to miast w sa mo cho dzie 
Al fa 159 uda ∏o nam si´ po go dziç 
wy so ki kom fort ze zdol no Êcià do ma -
new ro wa nia na pierw szym miej scu.
Dla mo stu przed nie go wy bra li Êmy
sche mat wy so kie go czwo ro bo ku –
typ za wie sze nia z pew no Êcià dro˝ szy
od sto so wa ne go w sa mo cho dach
pro du ko wa nych se ryj nie, lecz ide al ny
do pre cy zyj ne go ste ro wa nia ru chem
kó∏ (tym bar dziej, ˝e sto so wa ny jest
w For mu le 1). Na to miast dla mo stu
tyl ne go wy bra li Êmy sche mat mul ti -
link, któ ry po zwa la na prze ciw sta wie -
nie si´ w spo sób zró˝ ni co wa ny si ∏om
dzia ∏a jà cym na ko ∏a. Dzi´ ki te mu,
na przy k∏ad, mo˝ na uzy s kaç du ̋à
sztyw noÊç przy ru chach po p rzecz nych
dla za pew nie nia do s ko na ∏e go trzy ma -
nia si´ dro gi, przy jed no cze snym utrzy -
ma niu wy s tar cza jà co mi´k kich spr´ -
˝yn, za pew nia jà cych kom fort na od po -
wied nim po zio mie”.
Po twier dze niem do ko na nia opty mal -
ne go wy bo ru by∏ test na to rze: mak -
sy mal na pr´d koÊç, z ja kà mo˝ li wa
by ∏a na g∏a zmia na kie run ku jaz dy,
przy za cho wa niu pe∏ ne go bez pie -
czeƒ stwa, wy no si ∏a 135 km/h. Po -
nad to Al fa 159, naj lep szy sa mo chód
w seg men cie, mo ̋e osià gnàç pra wie
1g przy spie sze nia bocz ne go na za-
k r´ cie, po dob nie jak naj lep sze 
sa mo cho dy kla sy gran tu ri smo.

Al fa 159 wy po sa ̋ o na
jest w osiem po du szek 

po wietrz nych i wie le in nych
urzà dzeƒ z za kre su 

bez pie czeƒ stwa.
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Przy kle jo na
do as fal tu

Bez pie czeƒ stwo i przy jem noÊç pro wa -
dze nia sta no wi ∏y rów nie˝ kry te rium wy -
bo ru na p´ du zintegrowane go, któ ry
b´  dzie do st´p ny w sa mo cho dzie Al fa
159 ju˝ nie ba wem. W tym przy pad ku
spe cja li Êci Al fy Ro meo mie li przed
so bà wy bór. W pierw szym roz wià za niu
– sto so wa nym w pra wie wszyst kich sa -
mo cho dach z na p´ dem zin te growa -
nym – prze wi du je si´ dwa ko ∏a sta le
na p´ dza ne z prze gu bem hy drau licz -
nym ste ro wa nym elek tro nicz nie, któ ry
prze ka zu je mo ment na dru gà oÊ
w przy pad ku utra ty przy czep no Êci.
Dru gà mo˝ li wo Êcià by ∏o za sto so wa nie
czte rech kó∏ sta le na p´ dza nych oraz
jed ne go cen tral ne go me cha ni zmu ró˝ -
ni co we go Tor sen. Urzà dze nie to, ca∏ -
ko wi cie me cha nicz ne, po zwa la na roz -
dzie le nie mo men tu na most przed ni
i tyl ny zgod nie z usta lo nym wst´p nie
prze ∏o ̋e niem. Jed nak pod czas jaz dy
roz dzia∏ ten jest au to ma tycz nie zmie -
nia ny w za le˝ no Êci od przy czep no Êci
kó∏ i przy zmia nie pro cen to we go roz -
dzia ∏u mo men tu na p´ do we go na ko ∏a
przed nie i tyl ne, urzà dze nie Tor sen 
au to ma tycz nie ko ry gu je pod ste row -
noÊç i nad ste row noÊç.
„Dla sa mo cho du Al fa 159 – mó wi 
Fu gaz za – wy bra li Êmy dru gi sche mat,
któ ry spraw dzi∏ si´ ju˝ do sko na le 

w sa mo cho dzie Al fa Cros swa gon. Mi -
mo ˝e roz wià za nie jest zde cy do wa nie
dro˝ sze, po zwa la na uzy ska nie lep sze -
go  dy na micz ne go za cho wa nia si´ za -
rów no na as fal cie, jak i na pod ∏o ̋ach
o ma ∏ej przy czep no Êci. Sa mo chód tra -
ci nie wie le na mak sy mal nej pr´d ko Êci
i zu ̋y ciu pa li wa, ale w za mian zy sku je
bar dzo wie le na przy jem no Êci pro wa -
dze nia i bez pie czeƒ stwie. I nie tyl ko.
W nor mal nych wa run kach, 57% mo -
men tu na p´ do we go prze ka zy wa ne
jest na most tyl ny. I dzi´ ki te mu ber li -
na cha rak te ry zu je si´ lek kà nad ste -
row no Êcià, ce nio nà przez kie row ców
do Êwiad czo nych i kie row ców sa mo -
cho dów spor to wych”.

Du ma Al fy
Bez pie czeƒ stwo dy na micz ne sa mo -
cho dów Al fa Ro meo jest przy s∏o wio we.
Po dob nie jak, od za wsze, po wo dem
du my jest tech no lo gia sil ni ków. Sil ni ki
Al fy 159 zo sta ∏y za pro jek to wa ne, aby
za pew niç mak sy mal nà przy jem noÊç
pro wa dze nia: zdol noÊç do ru sze nia bez
ko niecz no Êci ko rzy sta nia ze skrzy ni bie -
gów oraz du ̋y za pas mo cy, któ ry jest
po trzeb ny zw∏asz cza przy bez piecz nym
wy prze dza niu. Mo˝ na je po dzie liç na
trzy ro dzi ny: czte ro - i pi´ cio cy lin dro we
sil ni ki die sla, czte ro cy lin dro we sil ni ki
ben zy no we i sze Êcio cy lin dro we sil ni ki
ben zy no we. „W dzie dzi nie sil ni ków 

die sla – mó wi Fu gaz za – Fiat Au to jest 
li de rem. W sa mo cho dzie Al fa 159 za -
s to so wa li Êmy czte ro cy lin dro we sil ni -
ki 1.9 JTDM z 8 i 16 za wo ra mi oraz sil -
ni ki 2.4 JTDM z 20 za wo ra mi i pi´ cio -
ma cy lin dra mi w uk∏a dzie rz´ do wym,
któ re ma jà re kor do wà moc 200 KM.
We wszyst kich tych sil ni kach sto so wa -
ny jest sys tem Mul ti jet naj now szej 
ge ne ra cji oraz filtr czà ste czek sta∏ych
DPF „for li fe”, któ ry nie wy ma ga ani
kon ser wa cji, ani nie mu si byç wy mie -
nia ny. Jest to urzà dze nie, któ re jest
zgodne z przy sz ∏à nor mà Eu ro 5. Je Êli
cho dzi o sil ni ki ben zy no we, w czte ro cy -
lin dro wych sil ni kach 1.9 i 2.2 za sto -
so wa no kor pus z alu mi nium, pro duk -
cji Ge ne ral Mo tors, lecz po zo sta ∏e
ele men ty sà pro duk cji Al fy Ro meo
i zo sta ∏y za pro jek to wa ne w Are se. 
Po dob nie w przy pad ku sil ni ka 3.2 V6,
skon stru owa ne go w Au s  tra lii przez 
fir m´ Hol den. Ca ∏a tech no lo gia jest
wy ∏àcz nà w∏a sno Êcià Al fy Ro meo, od
wtry sku bez  po wietrz ne go ste chio me -
trycz ne go do po dwój ne go re gu la to ra
fa z, któ ry po zwa la na uzy s ka nie du -
˝ych mo cy przy wy jàt ko wej ela stycz -
no Êci jaz dy”.

No wy sil nik 3.2 V6 
ma re kor do wà moc 260 KM.
Po ni ̋ ej: Car lo Fu gaz za, 
dy rek tor tech nicz ny 
Al fa Ro meo.
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By ∏a to jed na z cy klu po dob nych im prez or ga ni zo wa nych we wszyst kich
za k∏a dach zwià za nych z mar ka mi Ca se i New Hol land w ca ∏ej Eu ro pie.
„G∏ów nà ideà na sze go Pro duct Day jest za po zna nie pra cow ni ków za k∏a dów
pro duk cyj nych z wy ro ba mi, na rzecz któ rych co dzien nie pra cu jà – wy ja Ênia
Se re na Bi sac ca z Dzia ∏u Ko mu ni ka cji We w n´trz nej kon cer nu CNH.
– Oka zu je si´ bo wiem, ˝e za pa trze ni w swo je mo ni to ry, cy fer ki, ta bel ki nie
za wsze zda je my so bie do koƒ ca spra w´ z te go, jak wy glà da koƒ co wy 
pro dukt, któ re mu s∏u ̋y my. Ka˝ da im pre za z te go cy klu jest oczy wi Êcie 
zin dy wi du ali zo wa na pod kà tem da ne go za k∏a du”.
Pol ska edy cja zor ga ni zo wa na zo sta ∏a w miej sco wo Êci Osi´ ci ny, nie da le ko
W∏o c∏aw ka. To tu taj mie Êci si´ OÊro dek Ho dow li Za ro do wej „Osi´ ci ny”
– jed no z naj wi´k szych pol skich go spo darstw rol nych, a za ra zem wa˝ ny
klient spó∏ ki CNH Pol ska. Naj pierw pra cow ni cy p∏oc kie go za k∏a du, 
opro wa dza ni przez prezesa Sta ni s∏a wa Wy r´b skie go, mie li mo˝ li woÊç
zwie dze nia go spo dar stwa oraz za po zna nia si´ mi´ dzy in ny mi z naj no wo -
cze Êniej szy mi me to da mi ho dow li krów. Na st´p nie, na jed nym z pól, 
wszy s cy obec ni obej rzeç mo gli kom bajn pra cu jà cy przy zbio rze ku ku ry dzy
oraz sa mo dziel nie prze te sto waç je den z kil ku spe c  ja li stycz nych cià gni ków
z ofer ty han dlo wej CNH Pol ska.

Kilka rodzajów wyspecjalizowanych
traktorów i wielki kombajn pracujàcy 
w polu. Spó∏ka CNH Polska zorganizowa∏a
dla swoich pracowników efektownà
prezentacj´ produktów.To
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Pro duct Day
w szcze rym po lu



„W ka˝ dym kra ju jest na tu ral nie bar -
dzo wie lu ch´t nych do wzi´ cia udzia -
∏u w tej pre zen ta cji – po twier dza
Sonia Piccablotto z CNH Wielka Bry -
tania, po my s∏o daw czy ni Pro duct Day.
– Ale sta ra my si´ za wsze, by nie by ∏o
to wi´ cej, ni˝ 50 osób. A˝e by na -
praw d´ ka˝ dy uczest nik im pre zy mia∏
mo˝ li woÊç wy pró bo wa nia przy naj -
mniej jed nej ma szy ny”.
Pod czas kil ku go dzin ne go wy k∏a du,
pra cow ni cy spó∏ ki, któ rzy na co dzieƒ
za pew ne rzad ko za glà da jà do ha li
pro duk cyj nej fa bry ki, mie li oka zj´ za -
po znaç si´ do k∏ad nie z asor ty men -
tem pro duk tów ofe ro wa nych obec -
nie na na szym ryn ku przez CNH Pol -
ska. Przed sta wi cie le dy rek cji omó wi li
rów nie˝ po krót ce po li ty k´ han dlo wà
spó∏ ki oraz pla ny na naj bli˝ szà przy -
sz∏oÊç.
„Bar dzo si´ cie szy my, ˝e mo ̋e my
was tu taj dzi siaj go Êciç – powiedzia∏
Pa we∏ To ma szew ski, dy rek tor ds. 
za so bów ludzkich CNH Pol ska. – To
na praw d´ do s ko na ∏a oka zja do te go,
by nie tyl ko wy pró bo waç pro duk ty,
na suk ces któ rych wszy scy co dzien -
nie pra cu je my, lecz tak ̋e zo ba czyç je
w nie co in nej sce ne rii. Nie sto jà cych
w jed nym rz´ dzie w sa lo nie sprze -

da ̋y, ale w sy tu acji, do któ rej
zo sta ∏y stwo rzo ne, czy li

pra cy w po lu”.

Sonia 
Piccablotto



fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
PA

ŹD
ZI
ER

N
IK
/L
IS
TO

PA
D
20

05

26

Osi´ciny najlepsze w Polsce
OÊrodek Hodowli Zarodowej
„Osi´ciny” Sp. z o.o. jest laureatem
Nagrody Gospodarczej Prezydenta
Rzeczypospolitej dla Najlepszego
Gospodarstwa Rolnego w Polsce
z 2002 roku. Po∏o˝ony w centralnej
cz´Êci Kujaw, na trasie W∏oc∏awek
– Radziejów, gospodaruje
na obszarze 3016 ha u˝ytków
rolnych. Spó∏ka nale˝y
do przodujàcych w kraju w zakresie
hodowli byd∏a i trzody chlewnej.
O kontaktach z CNH Polska prezes
OHZ Stanis∏aw Wyr´bski wyra˝a si´
bardzo pozytywnie:

„Wspó∏pracujemy od kilku lat, 
coraz wi´cej sprz´tu tej marki
pracuje w naszym gospodarstwie.
Mamy ju˝ kilkanaÊcie New
Hollandów. O wyborze tej marki
decyduje przede wszystkim
charakterystyka sprz´tu, ale nie
ukrywam, ˝e równie˝ cena. A tak˝e
to, ˝e New Holland ma swojà
siedzib´ w Polsce, du˝o ∏atwiej 
wi´c o cz´Êci, szybkà likwidacj´
awarii itp. Z ca∏à pewnoÊcià 
bardzo pomaga to w codziennym
zarzàdzaniu tak du˝ym
gospodarstwem, jak nasze”.



Ca ∏e spo tka nie zwieƒ czy∏ wspól ny
pik nik, pod czas któ re go dla wszyst -
kich ch´t nych zor ga ni zo wa ne zo sta ∏y
m.in. za wo dy w prze jeê dzie cià gni -
kiem na czas, po spe cjal nie wy zna -
czo nym to rze.
Zde cy do wa nym zwy ci´z cà oka za∏ si´
Ma rek Lau, kie row ca z dzia ∏u Hu man
Re so ur ces w CNH Pol ska. „Zo sta ∏em
za wo do wym kie row cà, bo czte ry kó∏ -
ka mam we krwi – mó wi∏ sam o so -
bie Êmie jàc si´, w chwi l´ po ode bra -
niu g∏ów nej na gro dy. – Wi docz nie
mia ∏em to ju˝ od wie ków za pi sa ne
w gwiaz dach, bo uro dzi ∏em si´ w ka -
ret ce po go to wia. Jaz da to mo ja pa -
sja. Star to wa ∏em m.in. w ama tor skich
raj dach sa mo cho do wych, mi´ dzy in -
ny mi Mi strzo stwach Okr´ gu War szaw -
skie go. Ini cja ty wa ta ka, jak Pro duct
Day, to naprawd´ Êwiet ny po mys∏ –
do da je. Oby or ga ni zo wa no ich wi´ -
cej, bo to na praw d´ bar dzo atrak cyj -
na mo˝ li woÊç dla wszyst kich tych,
któ rzy pra cu jà w za k∏a dzie, a nie ma -
jà kon tak tu z ty mi ma szy na mi.
Na mnie naj wi´k sze wra ̋e nie ro bià
cià gni ki – tech ni ka po sz∏a nie sa mo -
wi cie do przo du. I nie tyl ko cho dzi mi
o kli ma ty za cj´ w ka bi nie, czy ra dio
ste reo fo nicz ne, ale na przy k∏ad od -
pi´ cie „∏y˝ ki” od cià gni ka trwa dziÊ
mo ̋e ze dwie mi nu ty, pod czas gdy
jesz cze kil ka lat te mu po trze ba by ∏o
po nad kwa dran s”.
„Je stem kie row ni kiem Ma lar ni
– mó wi Zbi gniew Grzel ka, któ ry za -
jà∏ dru gie miej sce. – Pre zen ta cja
ta ka jak ta, to szan sa na z∏a pa -
nie do bre go kon tak tu mi´ dzy
ludê mi z pro duk cji, a pra -
cow ni ka mi umy s ∏o wy mi. 
W swo ich za wo do wych
za in te re so wa niach ∏à -
czà si´, po zna jà, in te -
gru jà. Wresz cie mo g -
li Êmy ode rwaç si´
od pra cy i w tym sa -
mym to wa rzy stwie,

w któ rym na co dzieƒ pra cu je my, tro -
ch´ si´ od pr´ ̋yç. Du ̋e wra ̋e nie zro bi∏
na mnie kom bajn w ak cji. Znam
szcze gó ∏y tech nicz ne, ale tyl ko w teo -
rii – te raz wi dzia ∏em go w po lu. A efekt
je go pra cy to coÊ, cze go nie da si´ zo -
ba czyç w fa bry ce”.
Mar ta Li piƒ ska z dzia ∏u han dlo we go
d∏u go by ∏a fa wo ryt kà wy Êci gu,
w efek cie za j´ ∏a jed nak trze cie miej -
sce. Jej zda niem uczest nic two w Pro -
duct Day mo ty wu je do pra cy.
„Na pew no dzi´ ki te mu mamy wi´k -
sze po j´ cie o wy glà dzie kom baj nu,
∏a twiej póê niej roz ma wiaç z klien tem
i nie daç si´ za sko czyç ja kimÊ szcze -
gó ∏o wym py ta niem. To szan sa na
spoj rze nie z in nej stro ny. Pra cu j´
w dzia le sprze da ̋y, zaj mu j´ si´ Êcià -
ga niem na le˝ no Êci z sie ci de aler skiej.
Z te go wzgl´ du mój kon takt z tym
sprz´ tem nie jest cz´ sty, dziÊ jeê dzi -
∏am na trak to rze bo daj dru gi raz
(wcze Êniej na spo tka niu z de ale ra mi
w Mrà go wie). Czas, jaki uzys ka∏am
w za wo dach by∏ rze czy wi Êcie nie z∏y,
ale przy znam, ˝e przy je cha ∏am tu dziÊ
ra no i tro ch´ çwi czy ∏am”.

Ma rek Lau

Mar ta Li piƒ ska

Zbi gniew Grzel ka
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Du˝à modernizacj´ jednej z linii produkcyjnych 
ma za sobà odlewnia ˝eliwa w Skoczowie. 
Ta powa˝na inwestycja by∏a pierwszà 
realizowanà przez pracowników Teksid Iron Poland
ca∏kowicie samodzielnie.
Modernizacji uleg∏a tzw. linia „B”. 
Ca∏oÊç polega∏a na dobudowaniu specjalnego,
kilkupoziomowego magazynu na trasie konwejera,
czyli przenoÊnika transportujàcego zalane formy.
„Wymóg technologiczny mówi, ˝e od momentu
zalania ˝eliwem do wybicia formy musi minàç
odpowiednio d∏ugi czas – wyjaÊnia Andrzej
Lewandowski, g∏ówny specjalista ds. inwestycji
w Teksidzie. – Naszym g∏ównym za∏o˝eniem by∏o
powi´kszenie owego czasu „studzenia” ˝eliwa 
bez wyd∏u˝ania linii. I to si´ uda∏o, nie ma tu
mniejszej szybkoÊci, ale zyskaliÊmy d∏u˝szy czas
przebywania detalu w formie, przy tej samej
d∏ugoÊci linii i nieco wi´kszej wydajnoÊci. 
WczeÊniej detale przebywa∏y w formie trzydzieÊci
pi´ç minut, teraz ponad pi´çdziesiàt. 
Pomimo, ˝e mo˝emy teraz zalewaç 
do stu osiemdziesi´ciu form na godzin´, 
ka˝da z nich przebywa w nowym magazynie
o prawie pó∏ godziny d∏u˝ej, zanim zostanie
przekazana do wybicia detali”.

Inwestycyjny
sukces 
TeksiduTo

m
as

z 
Li

bi
ch

, 
fo

t.
 S

at
iz

 P
ol

an
d





fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
PA

ŹD
ZI
ER

N
IK
/L
IS
TO

PA
D
20

05

30

Te raz sto so wa ne tu roz wià za nia sà po -
dob ne jak na li nii A, zmo der ni zo wa nej
w la tach 1999-2000. Tam od le wa ne
jest g∏ów nie ˝e li wo sfe ro idal ne, cz´ sto
w pro duk cie fi nal nym za st´ pu jà ce stal,
a na li nii B – sza re, bar dziej po dat ne
na ob rób k´ cier nà. Ale ju˝ w przy sz∏ym
ro ku i tu ˝e li wo sfe ro idal ne sta no wiç
b´ dzie wi´k szoÊç.
„Mu sz´ przy znaç, ˝e czu je my du ̋à sa -
tys fak cj´ – mó wi Ka rol Ka ∏u ̋a, szef
s∏u˝b utrzy ma nia ru chu i in we sty cji –
bo rze czy wi Êcie do brze nam to wy sz∏o.
Ter min (dwa i pó∏ mie sià ca) by∏ od
poczàtku bar dzo am bit ny, a nie spóê ni -
li Êmy si´ na wet o je den dzieƒ.
Dy rek tor za k∏a du nam za ufa∏ i ana li zu -
jàc pro jekt in we sty cji, zde cy do wa∏ – ro -
bi my to sa mi. A to rze czy wi Êcie ol brzy -
mie wy zwa nie i pew nie nikt by si´ spe -
cjal nie nie zdzi wi∏, gdy by Êcià gnà∏ spe -
cja li stów z W∏och. Dla te go du ̋e po -
dzi´ ko wa nia na le ̋à si´ absolutnie
wszystkim – ca ∏ej ka drze in ̋y nie ryj no -

-tech nicz nej za k∏a -
du, po czàw szy od
kie row ni ków i spe -
cja li stów po sze re -
go wych pra cow ni -
ków li nii ze s∏u˝b
utrzy ma nia ru chu”.
G∏ów nym wy ko naw -
cà ro bót przy jej re -
ali za cji in we sty cji by ∏a spó∏ ka Mo sto stal
Cze cho wi ce.
„Nie by ∏a to ty po wa in we sty cja na sta -
wio na na od zy ska nie Êrod ków i szyb kie
na niej za ro bie nie – pod kre Êla Ma rek
Ka na fek, dy rek tor Tek sid Iron Po land.
– Jej ce lem by ∏o przy go to wa nie za k∏a du
do zwi´k szo nej pro duk cji i za le wa nia
de ta li ci´˝ szych, a za tem wy ma ga jà -
cych d∏u˝ sze go cza su stu dze nia. Co raz
wi´ cej klien tów ˝à da bo wiem, aby de -
tal by∏ go to wy od ra zu z form i nie wy -
ma ga∏ do dat ko wej ob rób ki ciepl nej”.
Ele men tem po Êred nim, ale war tym
pod kre Êle nia jest tak ̋e wzrost wy daj -

Powy˝ej: Andrzej Lewandowski i Ka rol Ka ∏u ̋ a przez ca∏y czas
czuwali nad prawid∏owoÊcià realizacji inwestycji.
Obok: Fragmenty zmodernizowanej linii podczas zalewania form.

Ma rek Ka na fek



fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
PA

ŹD
ZI
ER

N
IK
/L
IS
TO

PA
D
20

05

31

no Êci o oko ∏o 8% na ca ∏ej li nii. W tym
ro ku sko czow ski Tek sid sprze da oko -
∏o 48 tys. ton od le wów, a bu d˝et
na rok przy sz∏y prze wi du je 65 tys.
– a za tem wzrost o po nad 30%. 
We d∏ug pla nu, w la tach 2007-2008
licz ba ta wzro Ênie do oko ∏o 70 tys. ton
i na dzieƒ dzi siej szy jest to mak sy mal -
na iloÊç, ja kà wy pro du ko waç mo ̋e ta
od lew nia. Li mi tem jest bo wiem tu taj
po da˝ cie k∏e go ˝e li wa.
„Wszyst ko wska zu je na to, ˝e do ∏ek,
w ja kim by li Êmy jesz cze dwa -trzy la ta
te mu, ma my ju˝ za so bà – mó wi Ma -
rek Ka na fek. – Co raz wi´ cej klien tów
py ta o de ta le ze Sko czo wa. I co wa˝ -
ne, co raz wi´ cej no wych klien tów
chce ku po waç u nas. Prócz Fia ta sà to
m.in. BMW, Isu zu, pro wa dzi my te˝ 
za awan so wa ne roz mo wy ze Sca nià. 
Z cze go wy ni ka wzrost za in te re so wa -
nia na szy mi wy ro ba mi? Mo im zda -
niem z tego, ˝e w ostat nich la tach
ugrun to wa li Êmy swojà po zy cj´ pro du -
cen ta de ta li bar dzo do brej ja ko Êci.
A kosz ty pro duk cji w Pol sce wcià˝ sà
atrak cyj ne, zw∏aszcza w po rów na niu
z Eu ro pà Za chod nià.

Prócz te go za uwa ̋a my tak ̋e wzrost
za mó wieƒ od na szych ko ope ran tów.
Na przy k∏ad spó∏ ka Ma gne ti Ma rel li
sta ∏a si´ ostat nio rów nie˝ bar dzo kon -
ku ren cyj na i do star cza swo je wy ro by
dla Su zu ki. Ma za tem wi´ cej klien tów,
a po nie wa˝ de ta le bie rze od nas – my
na tym równie˝ ko rzy sta my. Bardzo
wy raê nie za cie Ênia si´ zatem wspó∏ -
pra ca w Gru pie”.
W cià gu ostat nich dwóch lat spó∏ ka
Tek sid Iron Po land do ko na ∏a oko ∏o sie -
dem dzie si´ ciu uru cho mieƒ no wych
de ta li. I de ta le te za czy na jà dopiero
te raz wcho dziç do ma so wej pro duk cji
(na przyk∏ad od le wy dla no we go Fia ta
Gran de Pun to).
Wszyst kie te ele men ty ozna cza jà ko -
niecz noÊç mo der ni zo wa nia li nii pro -
duk cyj nych i ich do sto so wy wa nia do
ryn ko wych po trzeb oraz in we sto wa nia
pod kà tem za mó wieƒ, któ rych po ja -
wie nie si´ na le ̋y przewidywaç na kil ka
mie si´ cy, a na wet, lat na przód.
Ca ∏oÊç kosz tów tej pierw szej sa mo -
dziel nej in we sty cji Tek si du Iron 
Po land za mkn´ ∏a si´ kwo tà je de-
na stu mi lio nów z∏o tych.
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Na wet naj le piej za pro jek to wa ny pro dukt nie
zo sta nie do brze przy j´ ty przez ry nek, je Êli nie b´ dzie
wy pro du ko wa ny z naj wy˝ szà dba ∏o Êcià o ja koÊç.
W bran ̋y sa mo cho do wej jest to wi docz ne a˝ nad to.
A owa koƒ  co wa, wy so ka ja koÊç wy ko na nia za le ̋y
od lu dzi pra cu jà cych w jed nym wiel kim ze spo le,
z któ rych ka˝ dy jest tak na praw d´ in dy wi du al no Êcià. 
Na ∏a mach „Fia ta Wo kó∏ Nas” roz po czy na my cykl
ar ty ku ∏ów o ludziach, pra  cu jà cych w spó∏ce Fiat Au to Po land na ró˝ nych
sta no wi skach i w ró˝nych miastach. 
Za czy na my od Spa wal ni w Zak∏adzie w Tychach i od elek tro ni ków, któ -
rych ro la w pro ce sie pro duk cyj nym na pew no  jest nie do prze ce nie nia. 
Opo wia da jàc o swo jej pra cy i o sa mych so bie da dzà nie wàt pli wie du ̋o
szer szy ob raz po j´ cia „za ∏o ga z Ty chów”. 
„Elek tro ni cy od po wia da jà za nad zór nad pra cà li nii au to ma tycz nych, usu wa -
nie awa rii i pa ra me try zgrze wa nia ro bo tów – wy ja Ênia Ma riusz Fen der,
kie row nik Sys te mu Tech nicz ne go Spa wal ni. – Re ali zu jà pra ce na praw -
cze i pre wen cyj ne, nad zo ru jà pra ce pro duk cyj ne, a po ka˝ dej wi´k szej awa -
rii wy ko ny wa ne sà przez nich szcze gó ∏o we ana li zy”. 
Obec nie prze krój wie ko wy elek tro ni ków pra cu jà cych na Spa wal ni 
wy no si od 22 do 55 lat. Cz´Êç z nich pra cu je tu prak tycz nie od po czàt ku, 

Elektronicy – specyficzna grupa
pracowników, którzy podobnie jak kapitan
statku, wchodzà na lini´ zawsze pierwsi
i schodzà z niej ostatni.

Pa sja 
w zie lo nym 

ubra niu

od star tu pro duk cji Fia ta 126p, nie -
któ rzy przy j´ ci zo sta li do pra cy przy
uru cho mie niu pro duk cji Ci nqu ecen -
to, a cz´Êç do pie ro przy Pan dzie.
Jest ich na tym wy dzia le  dwu dzie stu
czte rech.
Gru pa elek tro ni ków jest doÊç spe -
cy ficz na, po nie wa˝ ca ∏y czas mu si
si´ roz wi jaç, nie mo ̋e za trzy maç
si´ przy swo ich umie j´t no Êciach
na ja kimÊ po zio mie. Ca ∏y czas naj -
licz niej bie rze udzia∏ w ró˝ ne go ro -
dza ju szko le niach, któ re sà or ga ni -
zo wa ne w za k∏a dzie i po za nim.
Cecha charak terystyczna – nie wy -
ró˝ nia jà si´, jak w wie lu in nych 
za k∏a dach, ko lo rem ka sku. W tym
za k∏a dzie wszy scy pra cow ni cy sys -
te mów tech nicz nych pra cu jà w po -
dob nych ubra niach ro bo czych ko lo -
ru zie lo ne go.
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MA REK RO LA,
ELEK TRO NIK
Na szà naj wa˝ niej -
szà ro là jest usu wa -
nie awa rii i utrzy my -
wa nie wszyst kich
urzà dzeƒ w sta ∏ej
spraw no Êci. A mo˝ -

na po wie dzieç, ˝e du ̋o wa˝ niej sza
jest na wet swo ista pro fi lak ty ka, czy
pre wen cja – bo dzi´ ki nim je ste Êmy
w sta nie mi ni ma li zo waç ewen tu al ne
mo˝ li wo Êci wy stà pie nia awa rii.
Mnie sa me go w tej pra cy naj bar dziej
po cià ga chy ba mo˝ li woÊç co dzien ne -
go kon tak tu z kom pu te ra mi, in for ma -
ty kà, sil nych po wià zaƒ z pro gra mi sta -
mi. Co war te pod kre Êle nia i doÊç cie -
ka we – w no men kla tu rze w∏o skiej nie
ma sta no wi ska „elek tro nik”. Sà tam
al bo „so ftwa re’yÊci”, al bo „ro bo ty Ê ci”.

Za tem spe cja li za cja jest u na szych
ko le gów z Ita lii du ̋o wi´k sza, ale my,
w na szej pra cy mu si my byç i jed nym,
i dru gim.
Co sta no wi naj wi´k sze ob cià ̋e nie?
Chy ba to, ˝e przez ca ∏y czas trze ba
bar dzo uwa ̋aç, ˝e by cze goÊ nie
uszko dziç. Po no si my na praw d´ du ̋à
od po wie dzial noÊç, ˝e by nie do sz∏o,
na przy k∏ad, do ko li zji ro bo ta ze
zgrze wa nà bla chà. Trze ba nie ustan -
nie byç bar dzo sku pio nym i pre cy zyj -
nym. I ca ∏y czas mieç pe∏ nà Êwia do -
moÊç te go, co si´ ro bi.
W od po czyn ku od pra cy i od stre so -
wa niu si´ po ma ga jà mi ˝o na i dwo je
dzie ci. Bar dzo lu bi my wszy scy cho -
dziç po gó rach, to za pew ne z po wo -
du bli s ko Êci Be ski dów. By li Êmy ju˝
i w Biesz cza dach, i w Ta trach, gdzie
na szà dwu let nià cór ci´ nio s∏em przez

ca ∏à tra s´ na ple cach. Mo˝ na chy ba
bez prze sa dy stwier dziç, ˝e scho dzi -
∏em wszyst kie gór skie szczy ty w Be -
ski dach. Naj d∏u˝ sza tra sa, ja kà pa -
mi´ tam to chy ba Ba bia Gó ra, naj bar -
dziej wi do ko wa, a po nie wa˝ na szà tu -
ry sty k´ gór skà upra wia my za wsze
z dzieç mi, wi´c nie po ry wa li Êmy si´
na nic bar dziej eks tre mal ne go. Naj -
bar dziej chcia∏ bym chy ba po je chaç
w Al py. Mam te˝ oczy wi Êcie in ne ma -
rze nia – na ich cze le stoi z pew no Êcià
wi´k sze miesz ka nie, naj le piej czte ro -
po ko jo we.

AN DRZEJ NIE MIEC, 
BRY GA DZI STA
ELEK TRO NIK
My, elek tro ni cy,
je ste Êmy jak gdy -
by pierw szà in s -
tan cjà w przy pad -
ku wszel kich pro -
ble mów na li nii.
Je ̋e li wy da rzy si´
coÊ nie do bre go,
je ste Êmy pierw szy mi oso ba mi, któ re
pod cho dzà do uszkodzonej ma szy ny.
I to my roz po czy na my dia g no zo wa nie
przy czyn awa rii.
Pra ca ta na pew no przy no si du ̋à sa -
tys fak cj´, zw∏asz cza, ˝e ma my w wie -
lu spra wach wol nà r´ k´ i du ̋o od nas
za le ̋y. Po tra fi my roz wià zaç nie mal
ka˝ dy pro blem i jak ka pi tan stat ku,
za wsze wcho dzi my pierw si na li ni´
i scho dzi my ostat ni.
To praw da, ˝e nie ma cza su na od -
pr´ ̋e nie – na wet w cza sie prze rwy,
trze ba byç skon cen tro wa nym ca ∏y
czas. Ale wie my, ja ka od po wie dzial -
noÊç na nas cià ̋y.
Chcia∏ bym pod kre Êliç, i˝ nie je ste Êmy
ja kàÊ od osob nio nà gru pà – sta no wi -
my cz´Êç du ̋e go ze spo ∏u, ma my ró˝ -
ne obo wiàz ki, ale pra cu je my ra zem
z ca ∏ym za k∏a dem.
Po pra cy sta ram si´ wy po czy waç 
ak tyw nie – nar ty, p∏y wa nie, ro wer.
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Wszyst ko to traktuj´
wy ∏àcz nie ama tor sko,
dla zdro wia. Choç cza -
sem zda rza si´ od -
wrot nie – jak w ubie -
g∏ym ro ku, kie dy zimà
w Szczyr ku z∏a ma ∏em
na nar tach oboj czyk
i skoƒ  czy ∏o si´ na trzy mie si´cz nym
cho ro bo wym.
Kie dyÊ zaj mo wa ∏em si´ na pra wà
sprz´ tu RTV, ale dziÊ tech ni ka po su -
n´ ∏a si´ tak do przo du, ˝e skoƒ czy ∏y
si´ cza sy „z∏o tych rà czek” i mo im
zda niem bez spe cja li stycz ne go i dro -
gie go sprz´ tu nie ma co na wet zdej -
mo waç obu do wy.
In te re so wa ∏em si´ te˝ fo to gra fià, pra -
ca w ciem ni mia ∏a w so bie ja kàÊ ma -
gi´ i da wa ∏a du ̋à sa tys fak cj´, te raz
wraz z bo omem na apa ra ty cy fro we,
pry snà∏ czar.
Drze wo ju˝ po sa dzi ∏em, sy na mam,
po zo sta je jesz cze wy bu do waç dom.

NOR BERT PI´ KOÊ, 
EKS PERT 
DS. UTRZY MA NIA RU CHU
Nie ustan nie mu si my si´ do k -
szta∏ caç – je Êli zmie nia jà si´
my Ê li tech no lo gicz ne, do nas
na le ̋y do ko ny wa nie mo dy fi ka -
cji, na przy k∏ad zmian pa ra me -

trów funk cjo no wa nia ro bo tów. Pro ces
pro duk cyj ny nie po le ga bo wiem tyl ko
na sta ∏ym pro du ko wa niu, ale rów nie˝
na po pra wia niu ja ko Êci pro duk cji (pa -
ra me trów zgrze wa nia, do pra co wa nie
usy tu owa nia punk tów zgrzew czych,
itp.) i to zwy kle ro bi si´ w∏a Ênie r´ ka -
mi elek tro ni ków.
Sa ma na sza pro fe sja i spe cy fi ka pra cy
wy mu sza to, ˝e cià gle trze ba byç
na bie ̋à co z no win ka mi.
Naj wi´k szy stres po ja wia si´ wte dy,
gdy awa ryj nie zo sta je za trzy ma na li nia
pro duk cyj na i trze ba jà jak naj szyb ciej
uru cho miç, ˝e by stra ty by ∏y jak naj -
mniej sze.

„My, elek tro ni cy, je ste Êmy jak gdy by pierw szà in s tan cjà w przy pad ku wszel kich pro ble mów na li nii. 
Je ̋e li wy da rzy si´ coÊ nie do bre go, je ste Êmy pierw szy mi oso ba mi, któ re pod cho dzà do uszkodzonej ma szy ny”. 
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DziÊ cza su na hob by jest
du ̋o mniej, ni˝ kie dyÊ.
Swe go cza su czyn nie gry -
wa ∏em w ama tor skiej li dze
pi∏ ki no˝ nej. Zdo by li Êmy
na wet mi strzo stwo, a po -
tem zo sta ∏em „kró lem
strzel ców” za go le i ogól -
nie ak tyw noÊç w grze. Sen ty ment
do pi∏ ki po zo sta∏, ki bi cu j´ Po lo nii By -
tom i oczy wi Êcie ka drze na ro do wej.
Prócz te go in te re su j´ si´ gie∏ dà
i zwià za ny mi z nià ope ra cja mi fi nan -
so wy mi. Mog´ si´ po chwa liç, ˝e mo -
je in we sty cje w cià gu ostat nich
trzech mie si´ cy przy nio s∏y a˝ 22 
pro cent zy s ku. Oczy wi Êcie sà to kwo -
ty nie wiel kie, ale najwa˝niejsze, ˝e
spraw  dza jà si´ wy pra co wa ny prze ze
mnie me cha nizm i pro gno zy.
Wcià˝ jeszcze je stem ka wa le rem na
do rob ku, wi´c ma rzy mi si´ miesz -
ka nie i du ̋y sa mo chód.

JA NUSZ SUL MA, 
ELEK TRO NIK
Dzi´ ki na szej pra cy ma my
ogrom nà szan s´ sta le „iÊç
do przo du”, w nasz roz wój
bar dzo si´ in we stu je. Ka˝ de
no we urzà dze nie nie sie ze
so bà no we roz wià za nia, któ -

re mu si my po znaç i na uczyç si´ ob s∏u -
gi waç oraz mo dy fi ko waç. Przez to na -
sza wie dza sta le si´ po sze rza.
Pa sja elek tro ni ka to oczy wi Êcie…
elek tro ni ka. Mi kro kon tro le ry, pro gra -
mo wal ne mi kro pro ce so ry – to jest to,
co mnie naj bar dziej pociàga. Ale to
bar dziej za ba wa, ni˝ ja kieÊ po wa˝ ne
pró by – bar dziej na za sa dzie „cie ka we
czy to za dzia ∏a, czy nie”. Do tàd chy ba

ni cze go nie wy ko rzy sta ∏em w prak ty ce.
Ale by po daç ja kiÊ przy k∏ad – za pro gra -
mo wa ∏em kie dyÊ ste row nik mi kro pro -
ce so ra drzwi ga ra ̋o wych. Co praw da
nie mam ga ra ̋u, nie mniej to z ca ∏à
pew no Êcià dzia ∏a!
Do mo ich naj wa˝ niej szych ma rzeƒ na -
le ̋y te raz prze pro wadz ka. Chcia∏ bym,
˝e by by ∏o mnie staç na to, by prze -
nieÊç si´ na przed mie Êcia. Miesz ka nie
w blo ku to ju˝ nie dla mnie, ̋ o na i cór -
ka w pe∏ ni po dzie la jà mo je zda nie.

LE SZEK ¸U KA SIE WICZ, 
BRY GA DZI STA AU TO MA TYK
Pra cy jest rzeczy -
wiÊcie bar dzo du ̋o,
wi´c za pew ne przy -
da ∏o by si´ nam
jesz cze pa ru ko le -
gów do po mo cy –
wszyst ko przez to, 
i˝ za awan so wa nie
elek tro nicz ne linii
produkcyjnej Fiata Pan da jest du ̋o
wy˝ sze, ni˝ w przypadku Ci nqu ecen to,
czy na wet Se icen to, o „ma lu chu” ju˝
zupe∏nie nie wspo mi na jàc.
Mo je hob by to nar ty, ̋ e glar stwo, te nis,
tu ry sty ka i p∏y wa nie. Naj wi´k szy do -
tych cza so wy suk ces, jakim mog´ si´

pochwaliç to pa tent ster ni ka jach to -
we go zdo by ty przed laty na Ma zu rach.
Od jakiegoÊ czasu marzy mi si´
d∏u˝szy rejs pod ˝aglami, najch´tniej
po Morzu Ad ria tyckim. 
Mam te˝ kil ka pu cha rów z CRiK,
na przy k∏ad w p∏y wa niu – 50 m craw -
lem i raz za styl grzbie to wy. W wol nym
cza sie sta ram si´ wspie raç te z´, i˝
naj lep szy mi ku cha rza mi sà m´˝ czyê ni.
Du ̋o go tu j´, a prócz te go sam wy ra -
biam swoj skie kie∏ ba sy.
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Re ali za cja pro gra mu Six Sig ma pe∏ nà pa rà ru szy ∏a w ty skim za k∏a -
dzie przed ro kiem. Za cz´ ∏o si´ od wy bo ru od po wied nich osób, któ re
mia ∏y by si´ tym zaj mo waç, a na st´p nie uwag´ skierowano na zorga nizo -
wanie ca ∏e go sze re gu kom plek so wych szko leƒ. 
Dzi´ ki wy ko rzy sta niu me to dy Six Sig ma i zastosowaniu niezb´dnych na -
rz´ dzi sta ty stycz nych mo˝ na bar dzo pre cy zyj nie okre Êliç, co w da nym
pro ce sie jest pro ble mem po wo du jà cym stra ty, na przyk∏ad nie po trzeb ne
kosz ty, gor szà ja koÊç, itd.
Naj wa˝ niej szy mi oso ba mi w re ali za cji tej ̋e me to dy sà black bel ci – eks -
per ci, któ rych za da niem jest przede wszystkim ko or dy na cja i wy ko rzy sta -
nie naj lep szych za so bów przed si´ bior stwa w ce lu naj bar dziej efek tyw ne -
go roz wià za nia pro ble mu. 
Zna jà wszyst kie niu an se Six Sig ma i sà w sta nie za sto so waç jà w ka˝ -
dym nie mal punk cie funk cjo no wa nia za k∏a du. To w∏a Ênie owi black 
bel ci sà twór ca mi kil ku nie zwy kle istot nych dla ty skie go za k∏a du Fiat 
Au to Po land zmian w pro wa dzo nych tu pro ce sach.
W Fiat Au to Po land przeszkolono w sumie dwudziestu dwóch black
beltów, z czego obecnie w Tychach, we wszystkich dzia∏ach produkcji,
siedmioro z nich pracuje bezpoÊrednio w projektach. Przy ich wybieraniu
dyrekcja zak∏adu bra∏a pod uwag´ potencja∏ intelektualny, wiedz´,
leadership, umiej´tnoÊç pracy w grupie, motywacj´ i wiek (doÊ -
wiadczenie i m∏odoÊç) ka˝dego kandydata oraz wczeÊniejsze sukcesy
w pracy zawodowej.

Nazywani sà „black beltami”, co budzi
uzasadnione skojarzenia z mistrzowskimi
pasami wschodnich sztuk walki. 
Ludzie, którzy ka˝dego dnia pracujà nad
doskonaleniem procesów, poprawà jakoÊci
wyrobów oraz wyników finansowych fabryki.

Czar ne pa sy 
w Ty chach

EWA WY RO BEK
Six Sig ma to w du ̋ym stop niu usys te -
ma ty zo wa nie wszyst kich na rz´ dzi, któ -
re sto so wa li Êmy wcze Êniej. Co cie ka -
we, przy sto so wa niu tej me to dy re zul -
ta ty sà nie jed no krot nie nie spo dzie wa -
ne, po nie wa˝ wnio ski wy cià ga ne przez
eks per tów „na oko” sà cza sa mi skraj -
nie ró˝ ne od rze czy wi sto Êci.
W roz wià zy wa nie na szych pro ble mów
wcià gn´ li Êmy tak ̋e do staw ców – to
nasz du ̋y suk ces, po nie wa˝ an ga ̋u -
jà si´ rów nie moc no, jak my.
W wol nych chwi lach bar dzo lu bi´
cho dziç po gó rach – nie wspi nacz ko -
wo, ale re kre acyj nie. 
Lu bi´ tez po dró ̋o waç, po zna waç no -
we miej sca i lu dzi. Mo im ma rze niem
jest zwie dze nie Skan dy na wii. Je stem
mi ∏o Ênicz kà zwie rzàt a naj bar dziej spo -
Êród nich lu bi´ ko ty – za ich nie za le˝ -
noÊç. Mó wi si´, ˝e to kot wy bie ra w∏a -
Êci cie la, nie od wrot nie.
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Od lewej: Andrzej Tokarz, 
Jerzy Kramarczyk i Ewa Wyrobek.
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AN DRZEJ TO KARZ
Me to da Six Sig ma jest ukie run ko wa -
na przede wszyst kim na pra c´ w gru -
pie. Do bie ram so bie wspó∏ pra cow ni -
ków do gru py tak, aby mieç spe cja li -
stów z ka˝ dej dzie dzi ny, z któ rej roz -
wià zu j´ da ny pro blem.
A po nie wa˝ ma my do czy nie nia
z ludê mi – z ni mi tak ̋e mu sie li Êmy
si´ na uczyç roz ma wiaç, kie ro waç
i za rzà dzaç od po wie dzial no Êcià.
Ma my pe∏ ne za ufa nie „gó ry”, czu je my
to w kaêdym momencie pracy. Wp∏y -
wa to na nas bar dzo mo ty wu jà co. 
Mo je g∏ów ne hob by to wy kaƒ cza nie
do mu i ogro du. Wi´k szoÊç cza su
sp´ dzam w∏a Ênie tam, zmie niam
aran ̋a cj´, pie l´ gnu j´ ro Êli ny.
Prócz te go sta ram si´ du ̋o jeê dziç
na ro we rze i gry wam w te ni sa ziem -
ne go. A w wol nym cza sie za bie ram
˝o n´ na mecz i ki bi cu je my Ja ni nie 
Li bià˝.

JE RZY KRA MAR CZYK
˚e la zna kon se kwen cja – to naj wa˝ -
niej sza ce cha cha rak te ry zu jà ca Six
Sig ma i na szà pra c´. Kie dy re ali zo wa -
li Êmy pierw szy pro jekt prze ∏o êe ni po -
sta wi li przed na mi za da nie osià gni´ cia
ta kich wskaê ni ków, ˝e wów czas wy da -
wa ∏y si´ nam prak tycz nie zu pe∏ nie nie -
re al ne. DziÊ wie my, ˝e mie li ra cj´.
Mam dwój k´ dzie ci – dwu dzie sto trzy -
let ni syn koƒ czy stu dia i jest raj dow -
cem, to je go ogrom na pa sja. Osiem -
na sto let nia cór ka ucz´sz cza do li -
ceum i w wol nych chwi lach za an ga ̋o -
wa ∏a si´ w wy bo ry Miss. Ja sam ko -
cham gó ry, znam je do sko na le. Nie -
gdyÊ by ∏em prze wod ni kiem w Ta trach.
Dru gim mo im sta ∏ym hob by jest dom
i ogród – mam ca∏ kiem nie z∏à ko lek -
cj´ pa cio recz ni ków, a po wo dów
do du my do star cza mi w∏a sna ogro -
do wa areu ka ria – rzad kie w Pol sce
drze wo igla ste.

JA NUSZ MI GAL SKI
Mo im oso bi stym, naj wi´k szym suk -
ce sem w pra cy z wy ko rzy sta niem
me to dy Six Sig ma jest wy nik re ali za -
cji pro gra mu zwi´k sze nia ˝y wot no Êci
elek trod na spa wal ni, przy pro duk cji
mo de lu Fiat Pan da.
Pi lo ta ̋o wo za sto so wa li Êmy me to d´
je dy nie na pi´t na stu ro bo tach.
Szyb ko jed nak oka za ∏o si´, ˝e wy ni -
ki sà nad zwy czaj do bre i spe∏ nia jà
ocze ki wa nia za rów no na sze, jak
i na szych prze ∏o ̋o nych. Dla te go
wkrót ce po za koƒ cze niu te go pro -
jek tu dy rek tor Zdzi s∏aw Ar let po le ci∏
po sze rzyç go na ca ∏y ob szar spa wal -
ni, czy li 209 ro bo tów. Aby nie po zo -
staç go ∏o s∏ow nym – o 30% zwi´k -
szy ∏a si´ ˝y wot noÊç elek trod, co da -
∏o oszcz´d noÊç oko ∏o 47 ty si´ cy eu -
ro na rok. Je Êli cho dzi o mo je hob by,
in te re su j´ si´ spor tem, zw∏asz cza pi∏ -
kà no˝ nà.

Six Sigma to najproÊciej mówiàc
metoda doskonalenia procesów.
Problemy rozwiàzuje si´ przy pomocy
dotychczas stosowanych technik
oraz przy wykorzystaniu statystyki.
Nazwa pochodzi od greckiej litery
„sigma” (odchylenie standardowe
– parametr w statystyce okreÊlajàcy
zmiennoÊç procesu). Im wi´ksza
wartoÊç parametru sigma, 
tym lepsza jakoÊç produktu, 
czyli mniejsze prawdopodobieƒstwo
pojawienia si´ wady. Przy wartoÊci
sigma równej szeÊç, tj. proces
na poziomie Six Sigma, liczba wad
na milion mo˝liwoÊci wynosi
3,4 (produkcja praktycznie odbywa
si´ bez braków).
Metod´ stosuje si´ w celu
ulepszenia wyników finansowych
przedsi´biorstwa – m.in. poprzez
popraw´ jakoÊci, oszcz´dnoÊç
materia∏ów, ograniczenie kosztów

inwestycji, zwi´kszenie wydajnoÊci,
czy zdolnoÊci technicznej maszyn.
Osoby zaanga˝owane w stosowanie
tej metody:
sponsor – zapewnia finanse,

koordynuje i zarzàdza
rozwojem metodologii,
promuje i weryfikuje rozwój
zasobów ludzkich, zleca
prowadzenie projektów

owner – w∏aÊciciel procesu, którego
ten projekt dotyczy, wspiera
black belta

black belt – prowadzi projekt,
koordynuje prace zespo∏u
ekspertów

green belt – cz∏onek zespo∏u,
pomaga black beltowi,
czasami prowadzi mniejsze
projekty

eksperci procesu – powo∏ywani
do grupy roboczej jako
wsparcie specjalistyczne

Co to jest Six Sigma?



fi
rm

a
fia

t 
w

ok
ó∏

 n
as

PA
ŹD

ZI
ER

N
IK
/L
IS
TO

PA
D
20

05

38

900 tys. sil nik SDE zje cha∏ z li nii mon ta ̋o wych spó∏ ki Fiat -GM Po wer tra in
Pol ska z Biel ska -Bia ∏ej. Jak ka˝ dy okrà g∏y ju bi le usz to do bra oka zja do
kil ku s∏ów pod su mo wa nia mi nio ne go okre su, o któ re po pro si li Êmy Pre ze sa
Za rzà du i Dy rek to ra Ge ne ral ne go spó∏ ki Ta de usza Âwiercz ka.
Fiat Wo kó∏ Nas: Pa nie dy rek to rze, przy wy kli Êmy ju˝ ko lej ne eta py
roz wo ju spó∏ ki Fiat -GM Po wer tra in Pol ska mie rzyç nie w la tach,
a ko lej nych set kach ty si´ cy wy pro du ko wa nych sil ni ków. Jak bar dzo
w Paƒ skiej oce nie zmie ni ∏o si´ funk cjo no wa nie za k∏a du od cza su
pierw szych eg zem pla rzy SDE, któ re zje cha ∏y z li nii?
Ta de usz Âwier czek: To praw da, za na mi ko lej ny „ju bi le uszo wy” sil nik.
A wiel kie Êwi´ to ju˝ za nie d∏u go, bo we d∏ug na szych ob li czeƒ ju˝ w li sto pa -
dzie po ja wi si´ na na szej li nii pro duk cyj nej jed nost ka z nu me rem 1 000 000.
Nasz za k∏ad rze czy wi Êcie zmie ni∏ si´ bar dzo, wy star czy przejÊç si´ po ha li,
przyj rzeç si´ pra cy ma szyn i po roz ma wiaç z ludê mi, by bez naj mniej szej wàt -
pli wo Êci to stwier dziç.
Co naj wa˝ niej sze, jesz cze kil ka lat te mu w pro ce sie pro duk cyj nym o wie le
wi´ cej by ∏o pra cy ma nu al nej, o wie le wi´ cej za le ̋a ∏o od zdol no Êci ludz kich
ràk. DziÊ wi´k szoÊç za daƒ re ali zo wa na jest au to ma tycz nie – dzi´ ki ro bo tom
i ste ru jà cym ni mi kom pu te rom. Przy ob ra biar kach nie wi daç ole jów, wió rów
– wszyst ko jest ukry te w pod zie miach, a ha la fa brycz na przy po mi na bar dziej
la bo ra to rium, ni˝ za k∏ad prze my s∏o wy.

Co 30 sekund 
nowy silnik

A je Êli cho dzi o sa mà pra c´?
I tu rów nie˝ za uwa ̋yç mo˝ na wie le
zmian. Przede wszyst kim sa mo po -
dej Êcie do pro duk cji jest in ne – opie -
ra my si´ te raz na za rzà dza niu pro ce -
sa mi, a to ma ogrom ny wp∏yw
na wszyst kie aspek ty pra cy przy po -
wsta wa niu sil ni ka. W na szym za k∏a -
dzie wpro wa dzi li Êmy tzw. Best Prac ti -
ce, czy li naj lep sze roz wià za nia spraw -
dzo ne we wszyst kich za k∏a dach Gru -
py na ca ∏ym Êwie cie. Co jed nak naj -
istot niej sze – zmie ni li si´ lu dzie, ich
men tal noÊç. Wi daç wy raê nie na ka˝ -
dym kro ku, jak bar dzo uto˝ sa mia jà
si´ z fir mà. Na si pra cow ni cy do sko -
na le wie dzà, ˝e nie ma in nej dro gi
na Êwie cie, ni˝ za rzà dza nie przez ja -
koÊç. Cie ka wost ka – rzecz nie do po -
my Êle nia jesz cze kil ka lat te mu, czy li
na pra wy na od le g∏oÊç. DziÊ 2000 km
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Inwestycje, nowi pracownicy,
2400 silników dziennie i kolejne nagrody.
Fiat-GM Powertrain Polska rozwija si´
niemal tak szybko, jak popyt na silniki
diesla na mi´dzynarodowych rynkach
motoryzacyjnych.



fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
PA

ŹD
ZI
ER

N
IK
/L
IS
TO

PA
D
20

05

39

stàd spe cja li sta lo gu je si´
do na szej ma szy ny tu,
w Pol sce i na sta wia jà, re -
gu lu je na od le g∏oÊç pa ra -
me try za po Êred nic twem
sa te li ty. Moc no zmie ni ∏y
si´ tak ̋e na sze zdol no Êci
pro duk cyj ne – nie wy twa -
rza my ju˝ 300-400 sil ni -
ków na do b´. Z na szych li nii zje˝ d˝a
co dzien nie po nad 2400 eg zem pla -
rzy, czy li de fac to co trzy dzie Êci se -
kund po ja wia si´ no wy sil nik.
Na praw d´ jest a˝ tak du ̋ y po pyt
na te sil ni ki?
Ogrom ny. Nie mal trud no nam na dà -
˝yç z pro duk cjà. Nie ma co ukry waç
– od nie Êli Êmy wiel ki suk ces w tym
za kre sie, suk ces któ re go za pew ne
trzy la ta te mu nikt si´ jesz cze w ta -
kim kszta∏ cie nie spo dzie wa∏.

W ostat nich la tach mu -
sie li Êmy za trud niç oko -
∏o 500 no wych pra cow ni -
ków i w naj bli˝ szym cza -
sie za trud ni my ko lej nych
po nad 250 no wych pra -
cow ni ków. No, ale nie 
ma co si´ dzi wiç – w gro -
nie na szych naj wi´k szych

klien  tów znaj du jà si´ Fiat, Ge ne ral
Mo tors i Su zu ki.
Co de cy du je, paƒ skim zda niem
o wy bo rze w∏a Ênie pol skie go 
za k∏a du przez tych klien tów?
Nie wàt pli wie wy ni ki ja ko Êcio we.
Przy po mn´, ˝e nasz 1.3 Small Die -
sel En gi ne zo sta∏ Sil ni kiem Ro -
ku 2005. Nie tyl ko dla te go, ˝e je go
kon struk cja, pro jekt by ∏y na naj wy˝ -
szym po zio mie – ale rów nie˝ Êwiet ne
wy ko na nie w∏a Ênie tu, w Biel sku -

-Bia ∏ej. Bo jed no z dru gim nie ro ze r -
wal nie si´ wià ̋e.
Pro jekt i wy ko na nie na naj wy˝ -
szym po zio mie to atrak cyj ne 
pa ra me try sil ni ka...
Oczy wi Êcie – i to w∏a Ênie sà ele men -
ty, na któ re w g∏ów nej mie rze zwra ca
uwa g´ klient koƒ co wy, czy li u˝yt kow -
nik sa mo cho du. A owe pa ra me try
u˝yt ko we na sze go sil ni ka sà na praw -
d´ re we la cyj ne. To, co naj bar dziej in -
te re su je klien ta to za pew ne mo ment
ob ro to wy, moc i zu ̋y cie pa li wa. Ju˝
te raz wy prze dza my kon ku ren cj´,
a przed na mi prze cie˝ jesz cze lep sze
wy ni ki sil ni ków 75, 85 i 90 KM...
przy tej sa mej po jem no Êci.
No w∏a Ênie – ja kie pla ny 
na naj bli˝ szà przy sz∏oÊç?
Cià g∏y roz wój pro duk tów, co ju˝ to czy
si´ na de skach pro jek to wych. Sil ni ki,
o któ rych wspo mnia ∏em, czy li 75-,
85- i 90-kon ne ju˝ we sz∏y do pro duk -
cji. Pla nu je my jej sta ∏e zwi´k sza nie,
mniej wi´ cej do po zio mu 700 tys. eg -
zem pla rzy rocz nie. Obec nie za k∏ad
osià gnà∏ pe∏ nà zdol noÊç pro duk cyj nà
(2400 sil ni ków na dzieƒ).
Ko lej ne kil ka set ty si´ cy to 
na praw d´ du ̋ y wzrost i nie ma ∏e
ob cià ̋ e nie dla fa bry ki...
To praw da, z te go te˝ po wo du nie
mie li Êmy in ne go wyj Êcia, jak roz wa ̋yç
wpro wa dze nie szó ste go dnia pra cy
w ty go dniu. B´ dzie my te˝ pro wa dziç
in ten syw ne szko le nia pra cow ni ków
– pro sz´ zwró ciç uwa g´, ˝e ze wzgl´ -
du na sto pieƒ skom pli ko wa nia sto so -
wa nych przez nas sys te mów, czas po -
trzeb ny na przy go to wa nie pra cow ni ka
do pra cy wg spe cjal ne go ma trix i na -
by cie przez nie go wie dzy o no wo cze -
snych tech no lo giach we wszyst kich
ob sza rach to mniej wi´ cej pó∏ ro ku.
Ty le naj bli˝ sze pla ny, a ja kieÊ
ma rze nia do ty czà ce roz wo ju 
za k∏a du?
Tak, ale to mu si po zo staç dzi siaj
jesz cze se kre tem...

Ta de usz Âwiercze k
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Po mys∏ by∏ pro sty i za ra zem ge nial ny. Stwo rze nie eu ro pej skie go
oÊrod ka ksi´ go wo Êci, któ ry móg∏ by za jàç si´ za rzà dza niem wszyst ki mi 
pa syw ny mi fak tu ra mi Gru py, ina czej mó wiàc fak tu ra mi, któ re eu ro pej scy
do staw cy wy sta wia jà za swe us∏u gi i to wa ry spó∏ kom Gru py Fiat. Czy ist nie -
je kraj bar dziej na da jà cy si´ do te go ce lu ni˝ Pol ska? Paƒ stwo nie zwy kle
kon ku ren cyj ne (np. ulgi po dat ko we w Spe cjal nej Stre fie Eko no micz nej), 
in fra struk tu ra od po wia da jà ca stan dar dom eu ro pej skim, po ten cja∏ ludz ki
na naj wy˝ szym po zio mie. I wresz cie, rzecz nie bez zna cze nia, wiel ka 
∏a twoÊç, z ja kà Po la cy przy swa ja jà so bie j´ zy ki ob ce, o wie le wi´k sza ni˝
u miesz kaƒ ców in nych kra jów eu ro pej skich. „To pro ste i ge nial ne roz wià za -
nie – mó wi dy rek tor ge ne ral ny fir my Po lo Eu ro pa, Gian Ni co la Cen si – ale
nie ta kie zno wu ∏a twe do zre ali zo wa nia. Cho cia˝ by z uwa gi na lo gi sty k´.
Kon cen tra cja ca ∏ej dzia ∏al no Êci w Pol sce na str´ cza ∏a wie le pro ble mów.
Po za tym przyj mo wa nie no wych osób, cz´ sto m∏o dych lu dzi bez do Êwiad -
cze nia za wo do we go, ich szko le nie. Na de cy zj´ o in we sto wa niu w Pol sce
osta tecz ny wp∏yw mia ∏y ulgi po dat ko we, ale nie tyl ko one za de cy do wa ∏y.
Ulgi sà prze cie˝ tym cza so we zaÊ na sza in we sty cja d∏u go ter mi no wa”. 
Zna cze nie „ope ra cji Po lo Eu ro pa” jest ogrom ne bio ràc pod uwa g´, ˝e od
2001 do 2005 ro ku za trud nie nie w fir mie wzro s∏o z 35 do 338 osób
(w 2006 ro ku naj praw do po dob niej b´ dzie ju˝ 360 osób). Przy j´ cia no wych
pra cow ni ków to jed nak do pie ro po czà tek. Po tem na st´ pu je nie zwy kle wa˝ -
ny etap wdro ̋e nia ich do pra cy, szko le nie, po zna nie spe cy fi ki do staw ców.

Polo Europa
da si´ lubiç

Pra ca na tym eta pie wià ̋e si´ z cz´ -
sty mi wy jaz da mi za gra ni c´ oraz z kur -
sa mi po g∏´ bia jà cy mi zna jo moÊç j´ zy -
ków ob cych. Na wy jaz dy s∏u˝ bo we
oraz szko le nie fir ma prze zna cza Êred -
nio oko ∏o 5% war to Êci swych ob ro -
tów. „Ta do syç zna czà ca su ma da je
wy obra ̋e nie o tym, jak wa˝ ne dla fir -
my jest nie tyl ko zna le zie nie per so ne -
lu o od po wied nich kwa li fi ka cjach, ale
tak ̋e naj szyb sze wpro wa dze nie go
w rytm na szej pra cy, zwià za nie tych
lu dzi z Gru pà Fiat oraz wy zwo le nia
w nich za an ga ̋o wa nia do osià ga nia
jak naj lep szych wy ni ków” – wy ja Ênia
Gian Ni co la Cen si.
Po lo Eu ro pa w krót kim cza sie oka za ∏a
si´ êró d∏em naj wi´k szych przy cho dów
Bu si ness So lu tions Pol ska (sek cja 
GE S CO) – w 2005 ro ku 57% ogól nej
wiel ko Êci sprze da ̋y po cho dzi ∏o z tej
w∏a Ênie dzia ∏al no Êci, zaÊ po zo sta ∏e
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Zajmuje si´ zarzàdzaniem pasywnymi
fakturami Grupy Fiat w Europie. W przysz∏ym
roku liczba pracowników firmy wzroÊnie
do 360. Wszyscy majà dwie wspólne cechy:
umiej´tnoÊç prowadzenia rachunków 
oraz p∏ynnà znajomoÊç j´zyków obcych.
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43% z us∏ug ksi´ go wo Êci ogól nej
Êwiad czo nych dla Fia ta Au to Po land
oraz in nych spó∏ ek z Gru py Fiat
w Pol sce. Na le ̋y wspo mnieç, ˝e
w ra mach Bu si ness So lu tions dzia ∏a
tak ̋e Se dap, po sia da jà ca oko ∏o 90
pra cow ni ków spó∏ ka, któ ra za rzà dza
na szy mi p∏a ca mi. 
Wróç my jed nak do Po lo Eu ro pa. 
Mar co Li sa, szef spó∏ ki Po lo oraz 
Ka ta rzy na Ma tu la, jej szef per so -
nal ny, cze ka jà na nas w bu dyn ku BOT
Bis, usta wie ni do gru po we go zdj´ cia.
Ko rzy sta my z krót kiej prze rwy na po -
pra w´ ma ki ja ̋u, aby spy taç o szcze -
gó ∏y pra cy w fir mie. 
„Obo wiàz ki na szych pra cow ni ków po -
dzie lo ne sà we d∏ug zna czà cych klien -
tów jak Ive co, Fiat Au to, CNH oraz kil -
ku in nych – wy ja Ênia Li sa. – Po tem
stop nio wo ka˝ de go klien ta „dzie li si´”
we d∏ug kra jów (W∏o chy, Fran cja, 
Hisz pa nia, Niem cy, Wiel ka Bry ta nia,
Por tu ga lia, itd.)”. 
„Uwa ̋a my za wa˝ ne, aby ka˝ dy pra -
cow nik do brze po zna∏ swo je go in ter lo -
ku to ra – do da je Ka ta rzy na Ma tu la. –
Do staw cy na szych klien tów, al bo mó -
wiàc ina czej – pod mio ty wy sta wia jà ce
fak tu ry na szym klien tom, sto su jà swo -
je pro ce du ry oraz dzia ∏a jà w myÊl swo -
ich w∏a snych re gu∏ ope ra cyj nych, cz´ -
sto bar dzo ró˝ nià cych si´ mi´ dzy so bà.
Sta ra my si´ prze pro wa dzaç ro ta cj´
pra cow ni ków mi´ dzy biu ra mi, by sta le
zdo by wa li no we do Êwiad cze nia i wie -
dz´, ale to nie za wsze zda je eg za min,
bo wiem to my mu si my do sto so wy waç
si´ do do staw ców a nie od wrot nie, i to
my mu si my zro zu mieç i oswo iç si´ z ich
spo so ba mi za cho wa nia i my Êle nia oraz
na uczyç si´ ich j´ zy ka. To cz´ sto skom -
pli ko wa ny i cza so ch∏on ny pro ces. Kie dy
wresz cie wy pra cu je si´ pew ne po ro zu -
mie nie, trud no je po tem ze rwaç i za -
czy naç wszyst ko od po czàt ku”. Pol skie
Po lo Eu ro pa da si´ lu biç, a eu ro pej scy
do staw cy spó∏ ek Gru py Fiat zda jà si´
po twier dzaç t´ opi ni´.

Powy˝ej: Gian Nicola Censi (piàty z lewej) i Marco Lisa (trzeci z lewej)
wraz z niewielkà cz´Êcià za∏ogi Polo Europa.
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Nasza praca polega na...
„Nasza spó∏ka nale˝y do tych nielicznych, w których
kontakt z obcokrajowcami sta∏ si´ codziennoÊcià”
– mówi Gabriela Then, koordynator jednej z grup
obs∏ugujàcych Fiata Auto za granicà. Prac´ w Polo
Europa zacz´∏a jeszcze podczas studiów w Wy˝szej
Szkole Zarzàdzania Marketingowego i J´zyków
Obcych w Katowicach (specjalnoÊç – rachunkowoÊç
i informatyka). Po czterech
latach zwrócono uwag´
na jej zdolnoÊci
organizacyjne oraz
posiadanà wiedz´ na temat
rachunkowoÊci w krajach Unii
Europejskiej. DziÊ Gabriela
Then koordynuje prac´ 21
osobowej grupy, Êwiadczàcej
us∏ugi dla Fiat Auto
w Niemczech, Belgii,
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii,
Austrii, Holandii, Portugalii i Hiszpanii. 
„Nasza praca polega na weryfikacji faktur,
przygotowaniu ich do p∏atnoÊci i wprowadzeniu
do systemu. Poza kompleksowà wiedzà z tej dziedziny,
wymagana jest tak˝e skrupulatnoÊç i umiej´tnoÊç
pracy w grupie. Dobra znajomoÊç j´zyków obcych, 
ze wzgl´du na ciàg∏e kontakty z klientami z ró˝nych
krajów, jest – jeÊli nie obowiàzkowa – to na pewno
po˝àdana. Prawie ze wszystkimi klientami, oprócz
W∏ochów i Hiszpanów, porozumiewamy si´ na co dzieƒ
w j´zyku angielskim. Mnie osobiÊcie najlepiej pracuje
si´ z Anglikami, mo˝e dlatego, ˝e mam w kontaktach
z nimi najwi´ksze doÊwiadczenie. Wbrew obiegowej
opinii nie sà wcale tacy flegmatyczni. Z innym nacjami
te˝ nie ma wi´kszych problemów, chocia˝ teraz 
mamy nowy dzia∏ niemiecki a Niemcy sà bardziej
zdystansowani i powÊciàgliwi, wi´c zadania, 
które stojà przed nami mo˝na potraktowaç 
jako pewnego rodzaju wyzwanie”.
Ewelina Boƒczak prac´ w Polo Europa rozpocz´∏a
przed pi´cioma laty jeszcze jako studentka tej samej
co Gabriela, katowickiej uczelni (specjalnoÊç
– finanse). Niedawno zosta∏a koordynatorem
11 osobowej grupy zajmujàcej si´ obs∏ugà rynku
w∏oskiego. „Poczàtkowo ba∏am si´ troch´
odpowiedzialnoÊci, ale obawy szybko min´∏y. 
Mam ju˝ bowiem spore doÊwiadczenie w tej pracy,
a ponadto w naszym biurze kierujemy si´ taki
zasadami, jak wspó∏praca, inicjatywa i szacunek.

Dobrze nam si´ razem pracuje
i z czystym sumieniem mog´
powiedzieç, ˝e tworzymy zgranà
grup´”. 
Ewelina zna Êwietnie angielski, 
ale w Polo Europa nauczy∏a si´ 
równie˝ w∏oskiego, bo grupa, w której

wczeÊniej pracowa∏a, a którà teraz koordynuje, pracuje
tylko dla w∏oskich spó∏ek Fiata. „To naprawd´ bardzo
dobry pomys∏, ˝e nasza firma umo˝liwia pracownikom
nauk´ j´zyków obcych. Korzysta z tego wiele osób,
poniewa˝ kursy stwarzajà im mo˝liwoÊci rozwoju.
Mo˝emy zdobyç podstawy znajomoÊci j´zyka, a potem
spokojnie pog∏´biaç t´ znajomoÊç w praktyce”. 
Wiele osób uwa˝a, ˝e praca w ksi´gowoÊci jest
monotonnym zaj´ciem. „U nas jest zupe∏nie inaczej
– mówi Ewelina. – T́  prac´ mo˝na polubiç, 
trzeba tylko jà dobrze poznaç, a wtedy staje si´
naprawd´ interesujàca. Poza tym umo˝liwia kontakt
z zagranicznymi klientami, czasem wià˝e si´
z wyjazdami zagranicznymi, co daje nie tylko okazj´
do poznawania nowych ludzi, ale sprzyja nabywaniu
bieg∏oÊci w pos∏ugiwaniu si´ obcym j´zykiem. 
Czy mo˝na oczekiwaç czegoÊ wi´cej?”.

Polo Europa w liczbach
• iloÊç zatrudnionych – (razem – 576 osób, 

w tym w Polo Europa – 333, a w GESCO 243 osoby)

• Êrednia wieku pracowników – 34 lata

• wykszta∏cenie: wy˝sze – 48%
Êrednie – 52%

• j´zyki: w∏oski – 105 osób
angielski – 205 
francuski – 46 
niemiecki – 96 
hiszpaƒski – 8 
rosyjski – 80 

Gabriela Then Ewelina Boƒczak
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Kie dy w 1970 ro ku na sa lo nie sa mo cho do wym w Tu ry nie za pre zen to wa no
pro to typ Lan cii Stra tos, na zwa no go „owo cem ksi´ ̋y co wej abs trak cji”. Do -
pie ro rok póê niej Giu sep pe „Nuc cio” Ber to ne zde cy do wa∏ si´ na reali za cj´
swe go pro jek tu w wer sji prze zna czo nej do pro duk cji li mi to wa nej i raj do wej.
W 1973 ro ku nie daw na „ksi´ ̋y co wa abs trak cja” sta ∏a si´ „nu me rem 1”
w nie koƒ czà cych si´ suk ce sach spor to wych. W tym mniej wi´ cej cza sie pod -
czas „okrà g∏e go sto ∏u” zor ga ni zo wa ne go na tar gach w Me dio la nie, przed sta -
wi cie le Cen tro Sti le Al fa Ro meo po sta wi li te z´ za wie ra jà cà w so bie sprzecz -
noÊç tyl ko po zor nà. Po wie dzie li tak: „Je ̋e li no wy sa mo chód po do ba si´
w chwi li je go pre mie ry, to zna czy, ˝e ju˝ jest prze sta rza ∏y”. Trud no to by ∏o
uznaç za za sa d´, od któ rej nie ma od st´pstw, ale do Êwiad cze nia wy ka zy wa -
∏y, ˝e za wsze naj bar dziej wy brzy dza no na no wa tor skie roz wià za nia, któ re
osta tecz nie po sze rza ∏y ho ry zon ty wy obraê ni na te mat kszta∏ tu sa mo cho dów.
Kon tro wer sje bu dzi ∏a ka˝ da no wa li nia, ka˝ de od st´p stwo od te go, co zdà ̋y -
∏o staç si´ re gu ∏à. Âci´ ty ty∏ Giu lii za nim go uzna no za ka non no wej mo dy,
zo sta∏ zre cen zo wa ny w ta ki spo sób, ˝e gdy by au tor nie mia∏ nie zb´d nej
w swo im fa chu od por no Êci psy chicz nej, pew nie po grà ̋y∏ by si´ w kom-
plek sach, któ re ni gdy nie po ma ga ∏y twór com. Gdy by wi´c nie od wa ga 
pro jek tan tów, nie wy obraê nia, ta lent, nie „iskra bo ̋a”, pew nie na sa mo chód
nie pa trzy li by Êmy jak na dzie ∏o sztu ki, tyl ko na Êro dek do prze miesz cza nia si´
w prze strze ni ta ki sam, ja kim mo ̋e byç na wet za opa trzo na w ko ∏a de ska
do pra so wa nia.

Gdyby nie odwaga projektantów, 
ich wyobraênia i talent, pewnie samochody
postrzegalibyÊmy nie jako dzie∏a sztuki, 
ale mniej lub bardziej ha∏aÊliwy Êrodek
do przemieszczania si´ z miejsca
na miejsce. 

Sztu ka
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„Samochód musi byç
skonstruowany jako funkcja
wychodzàca nie od silnika, 
lecz od cz∏owieka. Od jego
oczekiwaƒ-˝yczeƒ, które
formu∏uje, ale i detali, z których
korzysta nawet nie uÊwiadamiajàc
sobie ich obecnoÊci i tego, jak sà
przemyÊlane pod wzgl´dem
bezpieczeƒstwa, ergonomii,
komfortu. Despotyzm silnika to ju˝
przesz∏oÊç. DziÊ zamyka si´ go
w coraz mniejszym przedziale,

a przestrzeƒ kszta∏tuje si´
pod kàtem kierowcy i pasa˝erów.
Ludzka przestrzeƒ ˝yciowa jest
punktem wyjÊcia. Designer musi 
jà rozumieç, by wokó∏ niej
zredagowaç okrywajàcà jà form´.
A wi´c nie projektuje ju˝
od zewnàtrz, jak dziecko, które
rysuje samochód, lecz wychodzi
od wewnàtrz, od bry∏y przedzia∏u
pasa˝erskiego” – tak pisa∏ w 1972
roku na ∏amach „Il Quadrifoglio”,
Giorgetto Giugiaro. 

Koniec despotyzmu silnika
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Ja nek Zych, fo to graf, z któ rym obej rze -
li Êmy w kra kow skim Mu zeum In ̋y nie rii
Miej skiej wy sta w´ po Êwi´ co nà w∏o s kiej
sztu ce pro jek to wa nia sa mo cho dów,
szu ka jàc in te re su jà ce go uj´ cia, kl´k nà∏
przed jed nym z eks po na tów. Nie by∏ to
Êwia do my prze jaw na bo˝ ne go uwiel bie -
nia, jed nak w tym od ru chu mo˝ na by ∏o
do strzec coÊ sym bo licz ne go, bo rze czy -
wi Êcie for ma sa mo cho du bu dzi ∏a po -
dziw dla twór cy, zdol ne go ze zwy k∏e go
Êrod ka trans por tu uczy niç za chwy ca jà -
ce dzie ∏o sztu ki. 

Zie mia lu dzi 
uta len to wa nych
Dla cze go w pa no ra mie w∏o skie go prze -
my s∏u Pie mont od za wsze pe∏ ni∏ ro l´ 
li de ra w bran ̋y me ta lo wo -me cha nicz -
nej – od po wie dzi niech szu ka jà hi sto ry -
cy. „W∏o ski sa mo chód nie jest wy ∏àcz -
nie efek tem kre atyw no Êci sty li stów,
lecz owo cem d∏u giej, kul tu ro wej tra dy -
cji, któ rej wy mo gi u˝y tecz no Êci, funk -
cjo nal no Êci i bez pie czeƒ stwa ∏à czà si´
z po szu ki wa niem pi´k na i for my” –
stwier dza jà zgod nie Sta ni s∏aw Po chwa ∏a

– dy rek tor Mu zeum In ̋y nie rii Miej skiej
oraz Gio van ni Scio la – dy rek tor W∏o -
skie go In sty tu tu Kul tu ry, któ rzy spon so -
ro wa ni m.in. przez Se le nia Mo tor Oil,
FL Po land, za pre zen to wa li w Kra ko wie
wy sta w´ po Êwi´ co nà w∏o s kiej sztu ce
pro jek to wa nia sa mo cho dów.
Jest udokumentowanym fak tem, ˝e za -
wód sty li sty nad wo zi ma êró d∏a w Pie -
mon cie, gdzie z po wo dze niem pa ra li si´
swo im rze mio s∏em twór cy po jaz dów 
za prz´ go wych, ko ∏o dzie je, sto la rze i ta -
pi ce rzy. Z cza sem prze ka zy wa li swà wie -
dz´ m∏od szym po ko le niom, two rzy li
warsz ta ty, szko ∏y o ró˝ nych spe cja li za -
cjach i do sko na làc swe umie j´t no Êci
otwie ra li si´ na wszel kie go ro dza ju no -
wo Êci. Mo˝ na po wie dzieç, ˝e gdy po ja -
wi∏ si´ sa mo chód, wy star czy ∏o wy prz´ -
gnàç „sil ni ki” na p´ dza ne owsem i swo -
je umie j´t no Êci spraw dzo ne w kon nych
za prz´ gach do s to so waç do wy ma gaƒ
ry czà cej i dy mià cej ma szy ny, któ rej kie -
row ca by∏ za le d wie do dat kiem. Póê niej
ro le si´ od mie ni ∏y i od sa mo cho du 
za cz´ to wy ma gaç wi´ cej po nad to, ˝e
si´ po ru sza. 

BERTONE
W 1912 roku Giovanni Bertone za∏o˝y∏ w Turynie
rzemieÊlniczy warsztat naprawczy i konstruktorski
wagonów kolejowych nieopodal fabryki Vincenzo
Lancia. Dwa lata póêniej urodzi∏ mu si´ syn, Giuseppe
zwany póêniej „Nuccio”. Po pierwszej wojnie Êwiatowej
Carrozzeria Bertone wyspecjalizowa∏a si´ w produkcji
samochodów. W 1920 r. Giovanni Bertone przeniós∏
swoje biura do nowej siedziby w pobli˝u fabryki
Vincenza Lanci. Ten od razu zorientowa∏ si´, ˝e m∏ody
rzemieÊlnik i projektant ma przed sobà wspania∏à
przysz∏oÊç, dlatego te˝ poleci∏ mu zaprojektowanie
i konstrukcj´ kilku nadwozi. Wkrótce brawura
i solidnoÊç pracy m∏odego designera przyciàgn´∏y

innych klientów: Fiata, Fasta, Chiribiri, Aure´, Scata
i Diatto. Pierwszym udanym modelem Bertone by∏
Torpedo z silnikiem SPA 23S, a zaraz po nim 
Fiat 501 Sport Siluro o bardzo wyrazistym 
sportowym charakterze. 
W latach 30. pojawi∏ si´ Fiat 527
Ardita 2500, stajàc si´ punktem
zwrotnym w Êwiatowym
wzornictwie motoryzacyjnym
(przednie Êwiat∏a op∏ywowo
wkomponowano w mask´
pojazdu). Potem przyszed∏ czas
na Fiata 1500 Torpedo i Lanci´
Aprilia Cabriolet. 

Wielka Czwórka z Piemontu 
Z ich nazwiskami kojarzone jest w∏oskie wzornictwo przemys∏owe. Swoim talentem rozs∏awili
Piemont, skàd si´ wywodzà. Dzi´ki ich talentowi Piemont zajà∏ w historii motoryzacji miejsce,
którego mu nikt nie odbierze, tak jak Italii „w∏oskiego stylu”.



Ar ty Êci i wi zjo ne rzy
Spo Êród dwu dzie stu ate lier ist nie jà cych
na te re nie Tu ry nu i Pie mon tu, czte ry
z nich sta ∏y si´ sym bo la mi w∏o skie go
„car de sign”: Ber to ne, Pi nin fa ri na,
I. DE. A. (In sti tu te De sign Au to mo ti ve)
i w∏a Ênie Ital de sing Giu gia ro. Czte rech
wiel kich, roz po zna wal nych ju˝ nie tyl ko
we W∏o szech, ale na ca ∏ym Êwie cie.
Wiel cy ta len tem i przed si´ bior czo Êcià,
od da jà cy swe umie j´t no Êci ju˝ nie tyl ko
prze my s∏o wi sa mo cho do we mu lecz
wsz´ dzie, gdzie wzor nic two ma war toÊç
han dlo wà, a wi zu al noÊç pro jek tu de cy -
du je o je go suk ce sie ryn ko wym nie za -
le˝ nie od te go, czy ma my do czy nie nia
z sa mo cho dem, te le fo nem czy kamerà.
We d∏ug Fla vio Cin ti, znaw cy Êwia to we -
go „car de sign”, „li nia w∏o ska” na ro dzi -
∏a si´ po II woj nie Êwia to wej; jej em ble -
ma tycz nym pro duk tem sta ∏a si´ li mu zy -
na Ci si ta lia skon stru owa na w 1947 ro -
ku przez Pi nin fa ri n´, któ ry swà fir m´ za -
∏o ̋y∏ w Tu ry nie sie dem na Êcie lat wcze Ê -
niej, pro jek tu jàc ka ro se rie na spe cjal ne
za mó wie nia. Roz mia ry prze my s∏o we
nada∏ jej do pie ro po woj nie.

Do cza sów Pi nin fa ri ny okre Êle nie „mi´ -
dzy na ro do wy” w Êwie cie mo to ry za cyj -
nym spro wa dza ∏o si´ do te go, ˝e al bo
kon struk tor miesz ka∏ ko lej no w kil ku
kra jach, al bo mo del sa mo cho du mia∏
ka ro se ri´ wy ko na nà na za mó wie nie
za gra ni cà. Bat ti sta Fa ri na spo wo do -
wa∏, ˝e prze mys∏ mo to ry za cyj ny po ko -
na∏ gra ni ce. Mia∏ wi zj´ sa mo cho du ide -
al ne go i pi´k ne go. Au ta uczy ni ∏y z nie -
go gwiaz d´ Êwia to wej ska li. Stwo rzy∏
nie tyl ko „w∏o ski styl”, ale mo d´ na
de sign, ae ro dy na mi k´, pi´k no li nii.
W la tach przed wo jen nych je go pro jek ty
wy prze dza ∏y sty li sty k´ pa nu jà cà
w Êwia to wej mo to ry za cji o 10-15 lat.
Kie dy si´ raz wej dzie na ta kà Êcie˝ k´,
trud no z niej zbo czyç. 
Dzi´ ki ta kim wi zjo ne rom jak Giu gia ro,
Ber to ne, Pi nin fa ri na czy zo rien to wa nej
na ar chi tek tu r´ po jaz du I.DE.A., s∏y szàc
na wi dok sa mo cho du okrzyk – che 
bel la...!, nie ma si´ pew no Êci, czy cho -
dzi o za war toÊç wn´ trza czy opa ko wa -
nie sko ro wcià˝ mo˝ na si´ spie raç, czy
W∏o si po dat ni sà bar dziej na kszta∏ ty
ko biet czy de sign sa mo cho dów. 

Prawdziwy prze∏om nastàpi∏ dzi´ki wspó∏pracy studia
projektowego Bertone z Alfà Romeo; Giulietta Sprint,
której prototyp zaprezentowano w 1951 r. na pokazie
w Turynie, odnios∏a sukces, który doprowadzi∏ do jej
masowej produkcji. Zlecenie wykonania karoserii
do aut przyjà∏ wówczas „Nuccio” Bertone. 

Giulietta Sprint

Studio opracowa∏o tak˝e dynamiczne modele BAT
z uk∏adem mechanicznym Alfy 1900 zaÊ dzi´ki 
Fiatowi Abarth 750 Record, skonstruowanemu
na bazie Fiata 600, rekord Êwiata pr´dkoÊci na torze
w Monzy zosta∏ pobity przesz∏o dziesi´ciokrotnie.
W 1959 r. uroczyÊcie otwarto nowy zak∏ad produkcyjny
w Grugliasco. Zatrudnia∏ 550 pracowników. 
To w∏aÊnie tam powsta∏y Giulietta Sprint Speciale,
Aston Martin DB 2/4 oraz Maserati 3500 GT.
AktywnoÊç Carrozzeria Bertone nie ma sobie równych.
Zaprojektowano tam wiele z najwa˝niejszych
samochodów w historii motoryzacji: 
Alf´ Romeo 2000 Sportiva i Sprint, 2600 Sprint, 
Giuli´ SS, Giuli´ GT, 1600 Sprint GTA i Junior,
1750 Berlin´, Montreal, Alf´ 6, Alf´ 90 i Alf´ GT. 
Dla Fiata: 850 Spider, Dino Coupé, X1/9, 131,! 31
Abarth Rally, Ritmo Cabrio i Punto Cabrio. 
Dla Ferrari: 250 GT, Dino Ferrari GT4, dla Maserati:
la 5000 GT. Biuro wspó∏pracuje ponadto z takimi
markami jak BMW, Opel i Aston Martin. »



PININFARINA
Battista Farina by∏
najm∏odszym dzieckiem 
w 13 osobowej rodzinie.
W dzieciƒstwie przezwano 
go „Pinin”. Swojà firm´
Carrozzeria Pinin Farina
za∏o˝y∏ w 1930 r. w Turynie
po wieloletniej pracy
w nale˝àcej do brata
Giovaniego spó∏ce
Stabilimenti Farina. 
Jego zak∏ad ewoluowa∏
od rzemieÊlniczej budowy
pojedynczych nadwozi
do pó∏przemys∏owej produkcji
krótkich serii (jako
Pininfarina zaistnia∏ dopiero
od 1961). Battista, podobnie
jak Bertone, zaczà∏ zajmowaç
si´ samochodami w latach
trzydziestych, a jego
najwa˝niejszymi klientami 
byli Lancia, Fiat i Alfa Romeo.
Modele takie jak Lancia
Dilambda, Astura Cabriolet,
Aprilia Coupé, Aprilia Bilux,
Fiat 518 Ardita oraz
wspania∏a Alfa Romeo
6C 2300 „Pescara”, 
postawi∏y go w czo∏ówce 
najwi´kszych projektantów samochodów.
W okresie powojennym powsta∏y Alfa Romeo
Sport 2500 i Lancia Aprilia Cabriolet.
Rewolucyjna Cisitalia 202 SC (z nadwoziem
z aluminium spawanym na stalowym szkielecie)
znalaz∏a si´ w sta∏ej ekspozycji Muzeum Sztuki
Wspó∏czesnej w Nowym Yorku.
W 1952 roku pojawia si´ Alfa Romeo 1900 
Sprint Coupé a zaraz po niej Lancia Aurelia B24S. 
Kluczowym dla historii biura projektowego sta∏ si´
dopiero rok 1955, konkretnie – powstanie 
Giulietty Spider, a póêniej Spider 1600 „Duetto”
z 1966 r., Alfy 164 z 1987 i GTV z 2002.
Do najwa˝niejszych projektów firmowanych 
przez Pininfarin´ nale˝à: Lancia Florida i Beta
Montecarlo, Ferrari 250 GT, Ferrari Dino 206 
oraz Ferrari Competizione, Testarossa, Mythos,
550 Barchetta i 575M.

GIUGIARO
Trzeci z wielkich to Giorgetto
Giugiaro (urodzi∏ si´ w 1938
roku w Garessio). Na poczàtku
swej kariery pracowa∏ w Centro
Stile Fiat. W 1968 r. wraz
z Alfredem Mantovanim
utworzy∏ Italdesign, niezale˝nà
spó∏k´ oferujàcà us∏ugi
projektowe. Genialny i ceniony
w Êwiecie projektant posiada
liczne doktoraty honoris causa
oraz trzy „Compasso d’Oro”
(Z∏ote Kompasy przyznawane
przez W∏oskie Stowarzyszenie
Wzornictwa Przemys∏owego)
za projekty karoserii Fiata
Panda, Punto i Alfy Romeo
Brera. Giugiaro jest prezesem
Komitetu Promocyjnego XX
Zimowej Olimpiady w 2006 r.
Do najs∏ynniejszych projektów
Italdesign Giugiaro nale˝à
w porzàdku chronologicznym:
Alfa Sud, Passat, Golf, Audi 80,
Lancia Delta, Fiat Panda, Uno,
Croma, a wÊród najnowszych
Alf Romeo: Brera, Cross
i Sportwagon Q4 oraz d∏ugo
oczekiwane Grande Punto.

I. DE. A. INSTITUTE
I. DE. A. Institute, firm´ projektowà zatrudniajàcà dziÊ
oko∏o 350 pracowników, za∏o˝y∏ (1979 r.) w Turynie
Franco Mantegazza, by∏y w∏aÊciciel i dyrektor firmy
Rieter Automotive Systems. I. DE. A. Institut zas∏ynà∏
przede wszystkim dzi´ki dwóm modelom, opracowanym
we wspó∏pracy z markà Alfy Romeo: Alfa 155, pojazdowi
o zupe∏nie nowej stylistyce, nietypowej dla producenta
spod znaku Biscione i Grupy Fiat oraz niespotykanemu
dotàd chassis modelu „Nuvola” z 1997 r. WÊród innych
prac biura projektowego na uwag´ zas∏ugujà: 
Nuova Delta, Tempra i Dedra SW, Lancia K., 
Palio, Siena oraz wn´trze nowej Pandy.
W 2000 r. I. DE. A., z której us∏ug korzystajà firmy
motoryzacyjne z ca∏ego Êwiata, sta∏a si´ cz´Êcià
szwajcarskiego mi´dzynarodowego koncernu Rieter.
Zajmuje si´ przede wszystkim projektowaniem karoserii
i produkcjà prototypów.

Giulietta Spider

Grande Punto

Alfa 155
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Od kil ku mie si´ cy Pol ska ma, po
raz pierw szy w hi sto rii, re gu lar ne po -
∏à cze nie lot ni cze z Li zbo nà. Po czte -
rech go dzi nach i dzie si´ ciu mi nu tach
lo tu  là du je si´ na zie mi Ma gel la -
na i Ko lum ba. Tu taj koƒ czy si´ Eu ro -
pa. Od dech Atlan ty ku czu je si´
w roz mo wach, li te ra tu rze, ko Êcio ∏ach
i za u∏ kach mia sta o hi sto rii si´ ga jà -
cej dwóch ty si´ cy lat. No stal gi´
za cza sa mi wiel kich wy praw mor -
skich i geo gra ficz nych od kryç pod -
kre Êla jà w Li zbo nie na wet cha rak te -
ry stycz ne tram wa je.
Ze pchni´ ta nad oce an Por tu ga lia wy -
glà da jak pro sto kàt od ci´ ty od Hisz pa -
nii. Ale mi mo geo gra ficz nej i hi sto rycz -

Tyl ko Al fa ma prze trwa ∏a trz´ sie nie zie -
mi w 1755 ro ku. Na rua da Adi ca ze
êró de∏ ka, któ re da ∏o na zw´ ca ∏ej dziel -
ni cy, try ska Êwie ̋a jak nie gdyÊ wo da,
w po bli ̋u ko Êcio ∏a Êw. Mi cha ∏a na tu -
ry stów spo glà da jà okna w arab skim
sty lu, ch´t nie ob cho dzi si´ tu Êwi´ ta
i fie sty. Naj bar dziej uro czy Êcie jest
w czerw cu, gdy na ka˝ dym ro gu uli cy,
pla cu, scho dach, usta wia si´ o∏ ta rzy -
ki i ka plicz ki po Êwi´ co ne pa tro no wi
mia sta – Êw. An to nie mu. Dru gim pa -
tro nem Li zbo ny jest Êwi´ ty Win cen ty;
opie ku je si´ wpraw dzie ˝e gla rza mi
i w∏a Êci cie la mi win nic, ale bar dziej
po pu lar ny i ko cha ny jest ten pierw szy
– opie kun tych, któ rzy szu ka jà ˝y cio -
we go part ne ra. Nikt nie pró bu je na zy -
waç go tu taj Pa dew skim, bo cho cia˝
wy w´ dro wa∏ w Êwiat, uro dzi∏ si´ w∏a -
Ênie w jed nej z uli czek Al fa my, tu˝ ko -
∏o ka te dry.
M∏o dzi li zboƒ scy yup pies upodo ba li
so bie na miej sce klu bo wych spo tkaƒ
i dys ko tek daw nà dziel ni c´ do ków
por to wych – Do cas. Gór nà cz´Êç mia -
sta, Ba ir ro Al to, wo là przed sta wi cie le
awan gar dy i kon te sta cji. Ci na do le

Ksià˝´ Henryk ˚eglarz,
Wielki Mistrz Zakonu
Chrystusowego,
portugalskiego od∏amu
Templariuszy, by∏
promotorem wielkich
wypraw zainicjowanych
na poczàtku XV wieku. 

To w∏aÊnie on da∏ impuls
˝eglarzom i odkrywcom, 
którzy najpierw dotarli
przybyli na Mader´ 
i Azory, potem na Wyspy
Zielonego Przylàdka
i wreszcie po˝eglowali 
ku wybrze˝om Afryki. fia
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nej bli sko Êci, nie wie le ma wspól ne go
ze swà wi´k szà i cz´ Êciej przez tu ry -
stów od wie dza nà sio strà. Nie przy po -
mi na Hisz pa nii ani w zwy cza jach, ani
w kuch ni, ani w mu zy ce. Li zbo na jest
tak ̋e z zu pe∏ nie in ne go wy mia ru. ¸à -
czy w so bie ce chy no wo cze snej me tro -
po lii i du cha pro win cji a kon ser wa tyzm
wspó∏ brz mi z prà da mi awan gar dy.
Knajp ki z afry kaƒ skà mu zy kà nie za -
g∏u sza jà rzew nych pie Êni fa do. 
W plà ta ni nie ciem nych uli czek Al fa my
ko lo ro we ja rzy ny i owo ce uk∏a da jà si´
na stra ga nach w naj wspa nial sze ob -
ra zy, nad g∏o wa mi ma low ni czo po wie -
wa su szà ca si´ bie li zna, a sta re, nie -
co po krzy wio ne do my ozda bia mech,

kwia ty i przy wie zio ne
z od le g∏ych là dów
musz le. To tu taj po w -
sta ∏o naj wi´ cej se k -
wen cji fil mu „Lis bon
sto ry”. W jed nej z ka -
mie nic (z po ma raƒ czo -
wy mi drzwia mi) na gry -
wa no nie zna ny jesz cze
wte dy w Êwie cie ze spó∏
Ma dre deus. 

podró˝ników
Mekka

po
dr

ó˝
e



zwy k∏ej mu zy ki pod chwy ty wa nej ch´t -
nie przez miej sco wà pu blicz noÊç, kel -
ne rów, prze wod ni ków wy cie czek. Kil -
ka dzie siàt li zboƒ skich re stau ra cji ma
w swo ich szyl dach na zw´ fa do. Na wy -
st´ py zna nych wy ko naw ców przy je˝ d˝a
si´ z naj bar dziej od le g∏ych dziel nic
mia sta. Wy star czy wy s∏u chaç choç
jed nej pie Êni, aby zro zu mieç, jak wie le
jest z ich na stro ju w mu zy ce ze s po ∏u
Ma dre deus. Âpie wa ne przy akom pa -
nia men cie dwóch gi tar pie Êni fa do roz -
prze strze ni ∏y si´ po ca ∏ym kra ju
pod ko niec XVIII wie ku. Byç mo ̋e przy -
w´ dro wa ∏y z Bra zy lii – zro dzo ne ze
Êpie wu nie wol ni ków. A mo ̋e na ro dzi ∏y
si´ wÊród po tom ków mu zu∏ ma nów
w nie ist nie jà cej ju˝ dzi siaj dziel ni cy
Mau ra ri. Byç mo ̋e Êpie wa li je ma ry na -
rze pod czas da le kich po dró ̋y. Obo j´t -
nie skàd fa do przy w´ dro wa ∏o, do sko -
na le splo t∏o si´ z tem pe ra men tem
Por tu gal czy ków, no szo nà w ich ser -
cach t´ sk no tà. Pie Êni mó wià o nie -
spe∏ nio nych uczu ciach, po rzu co nych
dziew czy nach i nie wier nych ko chan -
kach, o trud nej do wy ra ̋e nia, ale zna -
ko mi cie wy czu wal nej t´ sk no cie. 
Tram wa je, sym bol Li zbo ny, zda jà si´
le d wo prze ci skaç przez wà skie ulicz ki
mia sta. Pnà si´ w gó r´ ulicz ka mi Al -
fa my, mi ja jà plac Ros sio – ulu bio ne
miej sce spo tkaƒ li zboƒ czy ków i plac
do Co mer cio po ∏o ̋o ny tu˝ nad Ta -
giem, do je˝ d˝a jà w oko li ce Po -
mni ka Od kryç Geo gra ficz nych,
wie ̋y Belém i zbu do wa ne go
w XV wie ku, z oka zji po dró ̋y Va -
sco da Ga my do In dii, klasz to ru
Dos Je ro ni mos, gdzie znaj du je
si´ grób s∏yn ne go ˝e gla rza –

W 1497 roku Vasco
da Gama utorowa∏
morskà drog´
do Indii. 
Jego wyprawa zosta∏a
opisana
w „Luzjadzie”, 
tj. najwi´kszym

portugalskim
poemacie epickim.
W 1500 roku Pedro
Alvares Cabral
zacumowa∏
u brzegów Brazylii.
Odkrycia przynios∏y
miastu wielkie

bogactwo.
Z dalekich kolonii
portugalskie
statki przywozi∏y
z∏oto, diamenty,
jedwabie
i egzotyczne
przyprawy. 

w sztyw no skro jo nych gar ni tu rach zu -
pe∏ nie nie przy sta jà do tych na gó rze,
gdzie mo˝ na spo tkaç za rów no za fa s -
cy no wa nych sta rà Li zbo nà Niem ców,
por tu gal skich stu den tów, ar ty stów,
jak i przy by szów z An go li czy Bra zy lii.
Wy chy la ne go ch´t nie na gó rze zie lon -
ka we go ab syn tu nie wy pa da po dob no
za ma wiaç w lep szych re stau ra cjach
i ho te lach...
Przy naj mniej jed nà noc war to po Êwi´ -
ciç na w∏ó cz´ g´ od knajp ki do knajp ki,
na wy pad na dys ko te k´ reg ge, na spa -
cer noc ny mi ulicz ka mi Al fa my. Pr´ dzej
czy póê niej tra fi my te˝ na pach nà cà
Êwie ̋ym chle bem pie kar ni´. Mo˝ -
na w niej na wet w Êrod ku no cy ku piç
nie tyl ko go rà cà bu∏ k´, ale i ta nià ka -
nap k´ z szyn kà. Jed nak je den wie czór
ko niecz nie trze ba sp´ dziç w re stau ra -
cyj ce z fa do. Naj le piej tam, gdzie naj -
mniej za gra nicz nych go Êci. Bo tyl ko
wte dy prze ko na my si´ o si le tej nie -

od kryw cy. Tram wa jem do je chaç te˝
mo˝ na do wspa nia ∏e go Oce ana rium,
któ re go wo dà mo˝ na by na pe∏ niç
czte ry ba se ny olim pij skie. Zo ba czy my
tu miesz kaƒ ców wszyst kich oce anów
Êwia ta – od naj bar dziej dra pie˝ nych
re ki nów po de li kat ne, mor skie ko ni ki.
Na w∏a snej skó rze po czu je my ch∏ód
An tark ty dy, kra iny pin gwi nów i upa∏
tro pi ków. Oce ana rium po wsta ∏o
w zwiàz ku z EXPO, dzi´ ki Tar gom Li z -
bo na zy ska ∏a te˝ no wà dziel ni c´
Urbe. Za nim za miesz ka ∏o tu 25 ty si´ -
cy lu dzi by ∏o to za nie dba ne na brze ̋e
pe∏ ne sta rych hal i ma ga zy nów.
500 lat po Êmier ci Hen ry ka ˚e gla rza
nad rze kà Tag sta nà∏ (w 1960 ro ku)
wspa nia ∏y po mnik w kszta∏ cie ka ra -
we li. Hen ryk ˚e glarz stoi na dzio bie
i wpa tru je si´ w dal, tu˝ za nim przy -
kl´k nà∏ Al fon so V – pa tron pierw szych
od kryw ców, ja ko trze ci stoi Va sco da
Ga ma, nie co da lej Ma gel lan. Czy to
za spra wà po mni ka, wia tru, wo dy roz -
bi ja jà cej si´ o brzeg, ale jest w tym
miej scu coÊ nie zwy k∏e go, ja kiÊ urok
i t´ sk no ta – za ta jem ni cà i da le kim
Êwia tem, któ ry wcià˝ ku si i wzy wa.
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I znów ko lej ny paê dzier nik – przed
la ty zna ny ja ko mie siàc re wo lu cji
i oszcz´ dza nia. Oby wa te le kar nie
sta li na po czcie lub w PKO w d∏u -
gich ko lej kach i wp∏a ca li te wy -
mor do wa ne, wy mi´ te, wy t∏usz -
czo ne stów ki z na dzie jà na lep sze
cza sy. I one w koƒ cu na de sz∏y,
ale z tych stó wek za osz cz´ dzo -
nych w ty sià cach po zo sta ∏y z∏o -
tów ki war te ty le co te opa da jà ce
je sien ne li Êcie, któ re tak pi´k nie
wy glà da jà mie niàc si´ wie lo ma
od mia na mi z∏o ta i brà zu, tak
wdzi´cz nie sze lesz czà pod sto pa -
mi, a jak to cz∏o wiek w garÊç weê -
mie, to ma wra ̋e nie ta kie sa me,
jak Êci ska jàc garÊç stó wek po de -
no mi na cji.
A te raz co tu oszcz´ dzaç?! Chy -
ba ˝o n´, ˝e by ty le nie pra co wa ∏a,
te Êcio wà ˝e by ty le nie ga da ∏a al -
bo dzie ci, ˝e by si´ ty le nie uczy -

∏y, bo prze cie˝ ta tuÊ si´ spe cjal -
nie do na uki nie przy k∏a da∏
a swo je wie... I wie, ˝e nie po wo -
dzi mu si´ naj le piej, bo on nie
krad nie, jak in ni. Po praw dzie
tam gdzie pra cu je nie ma co
ukraÊç, ale jak by si´ cz∏o wiek
do brze przy ∏o ̋y∏...
Oczy wi Êcie nie na ma wiam do
wy bo ru: kraÊç czy oszcz´ dzaç?
Bo jest jesz cze trze cie wyj Êcie.
WsiàÊç do Fia ta i po je chaç
za mia sto do la su na pa trzeç si´
na to pi´k ne je sien ne bo gac two
i od ra zu po czu je my si´ rów nie
bo ga ci. I tak trzy maç nie za po mi -
na jàc, ˝e po je sie ni przyj dzie tak
zwa na zi ma. 
Ale co si´ mar twiç na za pas, 
jak spi ̋ar nia jest ju˝ pe∏ na za  -
pa sów. I nie ma co oszcz´ dzaç,
bo trze ba byç przede wszyst kim
roz rzut nym. 

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

Czytajàc - pomyÊl,

jak nie myÊlisz - nie czytaj.

oszcz´dnyFelieton

KINO FORM NIEDU˚YCH przedstawia:

DO DA TEK DAR MO WY ZU PE¸ NIE

Je sieƒ, je sieƒ cie szà si´ dzie ci,

Po sie dzà w szko le, czas szyb ko zle ci.

A w do mu sta rzy, jak „wiel kie bon ze”

k∏ó cà si´ znów o ma ∏e pie nià dze,

˝e ksià˝ ki, ze szy ty, pió ra, o∏ów ki,

˝e pra ca mar na i bar dzo êle p∏at na,

a prze cie˝ wszyst kie dzie ci wie dzà,

˝e w pi´k nej Pol sce, jak ni gdzie w Êwie cie

na uka jest c a ∏ k i e m  b e z p ∏ a t n a!

Z tej zaÊ na uki mo ra∏ wy ni ka:

naj le piej si´ uczyç na... cze lad ni ka!
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ROZWIÑZANIE KRZY˚ÓWKI NR 4 Z NR 56
POZIOMO: 1. buddyzm. 5. stró˝. 7. Niki. 8. staroÊcic. 9. ciàg.
11. Chiƒczyk. 13. n´dza. 14. ˝niwo. 15. luidor. 16. r˝ysko. 
18. sztuçce. 20. or´dzie. 22. anio∏ki. 24. kierpce. 27. Rzecki.
29. Olkusz. 30. ruszt. 31. p∏uco. 33. skumbrie. 35. ˝uki. 
36. smuteczek. 37. czek. 38. Kukiz. 39. kogutek. PIONOWO:
1. blankiet. 2. dro˝noÊç. 3. znicz. 4. Micha∏y. 5. sieƒ. 6. ˝bik. 
8. sta˝ysta. 9. cylinder. 10. gofr. 12. chlor. 16. remiz. 17. korki.
19. ufoludki. 21. elektryk. 23. krzem. 25. eurocent. 26. puszczyk.
28. Cypisek. 29. or´˝. 32. ¸emko. 33. skok. 34. bicz.

Prawid∏owe rozwiàzania nades∏ali: 
Zbigniew Stabulaniec i Urszula Grz´da

ROZWIÑZANIE MA¸EGO ZADANIA
Ballada o mi∏oÊci ma∏ego Fiata do syrenki (6. Defoe. 4. lilia. 
29. s∏oma. 25. torba. 13. Êmiga. 14. cynia. 34. k∏oda)
Rozwiàzanie tego zadania przys∏ali: 
Gabriela Handzlik i Krystyna Szafranek

Zwyci´zcy otrzymali nagrody ksià˝kowe. W
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PIONOWO: 32. specjalna butelka do przygotowywania napojów gazowanych. 12. zwiàzek
wyst´pujàcy w liÊciach herbaty. 22. klasowe spotkanie po latach. 20. owad znany z tego,
˝e bardzo krótko ˝yje. 1. do przecedzenia zió∏ek. 3. przyrzàd do t∏oczenia powietrza (np. do
kominka). 37. w sporcie: nierozegrana. 19. salon, w którym mo˝na kupiç – lub tylko
poczytaç – pras´ i ksià˝ki. 21. wartownik, dozorca. 13. ubijana z bia∏ek.
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Litery odgadywanych wyrazów,
przeniesione do prawego
diagramu zgodnie z numeracjà,
utworzà s∏owa w∏oskiego poety,
Filippo Tommaso Marinettiego.
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Fir ma Bosch sta wia na
hi gie n´. No wa se ria ch∏o -
dziar ko -za mra ̋a rek otrzy -
ma ∏a po zy tyw nà opi ni´ 
In sty tu tu Mat ki i Dziec ka.
Dzi´ ki po w∏o ce an ty bak te -
ryj nej An ti Bac te ria, opar -
tej na jo nach sre bra, ˝yw -
noÊç jest prze cho wy wa na
w op ty mal nie hi gie nicz -
nych wa run kach. Sre bro
– jak za pew nia jà pro du -
cen ci – jest nie szko dli we
dla ludz kie go or ga ni zmu,
a po dob no ju˝ w Chi nach
prze cho wy wa no wo d´
w nim po k ry tych zbior ni -
kach. W cza sach, kie dy
nie zna no an ty bio ty ków,
u˝y wa no sre bra do opa -
try wa nia ran i de zyn fek cji.
Za s to so wa nie jo nów sre bra w lo dów -
ce Bo scha za pew nia bez pie czeƒ -
stwo, szcze gól nie wa˝ ne
w przy pad ku obec no Êci
w do mu ma ∏e go 
dziec ka. 

Na mi´ dzy na ro do wych tar gach IFA w Ber li nie fir ma Sharp za -
pre zen to wa ∏a dwie no we mi kro wie ̋e XL -MP9H i XL -DA B9H.
Ich nie wiel kie roz mia ry (100x205x240 mm) spra wia jà, ˝e sà
ide al nym sprz´ tem gra jà cym, miesz czà cym si´ w ma ∏ych prze -
strze niach. Mi mo nie wiel kich ga ba ry tów, ja koÊç dêwi´ ku jest
za do wa la jà ca (dwa ra zy po pi´ç wa tów mo cy si nu so idal nej,
nie za le˝ ne ste ro wa nie to nów wy so kich i ni skich). Oprócz opi -
sa nych za let, wie ̋e sà ∏a twe w ob s∏u dze. Pro du cent za dba∏
rów nie˝ o sty li sty k´, w dzi siej szych cza sach ce ch´ nie zwy kle
istot nà. Od twa rza cze CD mo gà od czy taç p∏y ty o stan dar -
dach CD, CD -R/RW, MP3 -CD, WMA -CD. Za sto so wa no funk cj´
od twa rza nia w przy pad ko wej ko lej no Êci, a tak ̋e od twa rza nia
cià g∏e go. Od bior nik ra dio wy za pa mi´ tu je 40 sta cji. Dzi´ ki ze -
ga ro wi wie ̋e mo gà uprzy jem niç ran ne wsta wa nie, co za po wia -
da kres tra dy cyj nych bu dzi ków. 

no
w

oÊ
ci

sa mo po czu cia
Wie ̋ e do bre go

Nowinki technologiczne
w dzisiejszych czasach potrafià
zaskoczyç niemal ka˝dego. Motorola
(przy wspó∏pracy producenta okularów
– firmy Oakley) stworzy∏a bezprzewodowe
s∏uchawki umieszczone na okularach
s∏onecznych – Razwire. Mo˝na wi´c spokojnie
jeêdziç na rowerze, prowadziç samochód lub biegaç. 

Czas rozmowy bez zasilania to oko∏o 6
godzin, czas czuwania oko∏o 100 godzin.

Producenci liczà na zainteresowanie
m∏odych, aktywnych ludzi, lubiàcych

ekstremalny styl ˝ycia,
a jednoczeÊnie ceniàcych sobie

luksus. JeÊli ktoÊ posiada
zasobny portfel, wraz ze
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Ale to nie ko niec no wo Êci Shar pa. Je Êli chcesz mieç te le wi -
zor w ∏a zien ce lub kuch ni, Sharp pro po nu je AQU OS o prze -
kàt nej ekra nu 50 cm, dzi´ ki cze mu zmie Êci si´ pra wie
wsz´ dzie. Dzi´ ki od po wied niej funk cji urzà dze nie wy szu ku je
au to ma tycz nie wszyst kie sta cje te le wi zyj ne. W pa mi´ ci mie -
Êci si´ do 99 pro gra mów. Wy ∏àcz nik cza so wy przy cho dzi
z po mo cà tym, któ rzy za sy pia jà przy te le wi zo rze. Pro jekt jest
bar dzo no wa tor ski, du ̋ym plu sem sà tak ̋e nie wiel kie roz -
mia ry te le wi zo ra – 483 x 476 x 224 mm. 

Na sze ro dzi me to wa ry nie ust´ pu jà w ni czym pro duk tom za chod nim. Fir ma Ko ∏o od lat cie szy si´ po wo dze -
niem na ryn ku ce ra mi ki ∏a zien ko wej. War to zwró ciç uwa g´ zw∏asz cza na ory gi nal nà li ni´ Qu at tro
∏à czà cà tra dy cj´ z no wo cze sno Êcià. W ofer cie znaj du jà si´ czte ry ro dza je umy wa lek – 40, 60, 90
i 120 cm. Mo˝ na je przy mo co waç do Êcia ny, umie Êciç na szaf ce, bàdê ku piç w kom ple cie z po stu men -
tem. Umy wal ka o wy mia rze 120 cm jest do st´p na w wa rian cie z dwie ma ba te ria mi. Do kom ple tu
mo˝ na ku piç bi det i dwa ro dza je musz li. Do pro duk cji za sto so wa no wy so kiej ja ko Êci ma te ria ∏y, 
do st´p na jest rów nie˝ opcja z po w∏o kà Re flex Ko ∏o, u∏a twia jà cà utrzy ma nie hi gie ny. 

Mieszczàcy si´ w ka˝dej kieszeni
aparat jest przystosowany
do przesy∏ania obrazów,
dêwi´ków i animacji. 
Posiada szybki dost´p
do Internetu oraz pakiet gier,
zbawienny podczas nudnych
spotkaƒ biznesowych. 

s∏uchawkami mo˝e nabyç nowy
model telefonu komórkowego
Motoroli – V 171 – lekki
i stylowy, o zadowalajàcych
mo˝liwoÊciach technicznych
(czas rozmowy przewidziano na
oko∏o 633 minuty, czas czuwania
na 155 – 340 godzin).
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Na je sien nà me lan cho li´ naj lep -
szy jest do bry film! Na po czà tek tro -
ch´ kla sy ki. Spo ro jest w Êwia to wej
ki ne ma to gra fii do brych ekra ni za cji
po wie Êci Aga thy Chri stie. Ta, z ro ku
1980, gdzie jed nà z g∏ów nych ról za -
gra ∏a Eli sa beth Tay lor, na le ̋y z pew -
no Êcià do naj bar dziej uda nych. „P´k -
ni´ te lu stro” jest lu bia ne przez mi -
∏o Êni ków pi sar ki, szcze gól nie tych,
któ rzy wy jàt ko wà aten cjà da rzà jed nà
z bo ha te rek cy klu – Pan n´ Mar ple.
Pan ny Mar ple nie da si´ nie lu biç.
Sym pa tycz na star sza pa ni, któ ra ni -
gdy nie wy sz∏a za mà˝, ale za to pa ra
si´ roz wià zy wa niem za ga dek de tek ty -
wi stycz nych, tym ra zem mu si si´ upo -
raç z mor der stwem gwiaz dy fil mo wej.
W zwiàz ku z „me dial no Êcià” spra wy

pre sja jest po dwój -
na. Oko licz no Êci
spra wy sà bar dzo
dziw ne, praw do po -
dob nie do sz∏o do
przy pad ko we go
za bój stwa, umrzeç
mia ∏a zu pe∏ nie in -
na oso ba. 

„I two jà mat k´ te˝” to je den z naj -
bar dziej in te re su jà cych fil mów ostat -
nich lat. Zde cy do wa nie nie jest to ∏a -
twy i lek ki ob raz, ale trze ba go zo ba -
czyç! To film o ci´˝ kiej sztu ce doj rze -
wa nia, po zo sta wia jà cy nie za tar te wra -
˝e nie. Fa bu ∏a za czy na si´ ba nal nie.
Dwój ka lek ko du chów dla za ba wy pro -
po nu je Êwie ̋o po zna nej ko bie cie
wspól nà wy pra w´ na wy ima gi no wa nà
pla ̋´ zwa nà Nie -
biaƒ ski mi Usta mi.
W jed nej z g∏ów nych
ról mo ̋e my zo ba czyç
Ga brie la G. Ber na la,
któ ry dzi´ ki fil mo wi
„Do bre wy cho wa nie”
Pe dro Al mo do va ra
sta∏ si´ praw dzi wà
gwiaz dà. „I two jà
mat k´ te˝” to ob raz
o bru tal nym koƒ cu dzie ciƒ stwa, o po -
zby ciu si´ nie win no Êci, o ci´˝ kim
brze mie niu do ro s∏o Êci. Bo ha te ro wie
po prze ̋y ciu po dró ̋y do Nie biaƒ skich
Ust ni gdy nie b´ dà ty mi sa my mi ludê -
mi. Po dob nie jak widz po obej rze niu
te go wstrzà sa jà ce go fil mu.

W po dob nym kli ma -
cie utrzy ma ny jest
„In tac to”. To nie po -
ko jà cy, ale bar dzo
cie ka wy ob raz. Opo -
wia da o gru pie lu dzi,
któ rzy cu dem unik n´ -
li Êmier ci, co nie co
spa czy ∏o ich po glà dy
na ˝y cie. Te raz ba wià si´, na ra ̋a jàc

˝y cie i zdro wie, nie po tra fià
bo wiem eg zy sto waç bez po -
czu cia bli sko Êci Êmier ci. Po -
dob ne fa bu ∏y ju˝ spo ty ka li -
Êmy, choç by w „Li nii ˝y cia”,
gdzie stu den ci me dy cy ny za -
ba wia li si´ igra niem ze Êmier -
cià kli nicz nà. Fakt, te ma ty ka
trosz k´ po nu ra jak na roz grze -
wa jà cy wie czór, ale „In tac to”
to na ty le ory gi nal ny film, ˝e

war to po Êwi´ ciç mu pa r´ mi nut. 
W do bie co dzien ne go po Êpie chu,
trze ba spró bo waç za trzy maç si´ i nie
go niç, jak bo ha te ro wie na szych
dwóch ostat nich fil mów, za nie zna -
nym. A sztu ka po tra fi si´ od wdzi´ -
czyç. Mi ∏e go sam na sam! 
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PREMIERY
„Dziadek do orzechów”.
Kolejny film animowany, 
tym razem rozgrywajàcy si´
w Sankt Petersburgu. 
Ma∏y Ksià˝e to kapryÊny
i niegrzeczny dzieciak, 
który nieoczekiwanie zostaje
poddany ci´˝kiej próbie

– zostaje zamieniony w dziadka
do orzechów. Ma szans´ si´
zrehabilitowaç – czy uda mu
si´ przy pomocy ma∏ej Klary
uratowaç królestwo? Film
w polskiej wersji j´zykowej. 
Re˝.: Michael Johnson,
Tatjana Ilyna, 
scen.: Andy Hurst.

telewizorem
Jesienne wieczory przed
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To ju˝ dru ga po „Tal -
kach w wiel kim mie -
Êcie|” ksià˝ ka z sym -
pa tycz nym ma∏ ̋eƒ -
stwem w ro li g∏ów nej.
Sà tu zresz tà wszy scy,
któ rzy po ja wi li si´
w cz´ Êci po przed niej
– Ka zik z nie od ∏àcz nà na rze czo nà,
paƒ stwo Rosz ko, czy Edziu. Fe lie to ny
„Tal ków” uka zy wa ∏y si´ w „Ga ze cie
Wy bor czej”, na kr´ co no tak ̋e se rial tv
na pod sta wie ich sce na riu sza. Za po -
wia da si´ on zresz tà na prze bój ra -
mów ki. Lek tu ra „Tal ków” to sza le nia
za baw na i roz luê nia jàca czyn noÊç.
Sza roÊç dnia co dzien ne go, skom pli -
ko wa ne sto sun ki mi´ dzy ludz kie,
wszyst ko to do ty ka tak ̋e bo ha te rów,
któ rzy w ma gicz ny spo sób za mie nia jà
smut ne ˝y cie w se ri´ za baw -
nych hi sto ry jek. Nic tak nie
po pra wia na stro ju, jak do bra
ksià˝ ka czy ta na pod cie p∏ym
ko cy kiem. Mo ni ka Piàt kow -
ska, Le szek K. Tal ko: Tal ki
z resz tà. Wy daw nic two WAB.
War sza wa 2005.

Li te ra tu ra la ty no ame ry kaƒ ska uro s∏a
w ostat nim cza sie do praw dzi wej po -
t´ gi i s∏usz nie, bo ta ka licz ba zdol nych
au to rów, ja kà mo ̋e si´ po chwa liç
„ga ∏àê” hisz paƒ sko j´ zycz na rzad ko
si´ zda rza. Ksià˝ ka Jor ge Fran co
w Ko lum bii ro ze sz∏a si´ w re kor do -
wym cza sie, przy go to wy wa na jest
tak ̋e ekra ni za cja „Ro sa rio”. Te ma -
tem jest mi ∏oÊç dwóch za mo˝ nych
m∏o dzie niasz ków do p∏at nej mor der -
czy ni zwa nej Ti je ras (No ̋ycz ki). Sy tu -
acja wy da je si´ co naj mniej gro te sko -
wa i ta ka jest mniej wi´ cej ca ∏a pra -
wie ksià˝ ka ba lan su jà ca na po gra ni -
czu ab sur du i iro nii. Nie sa mo wi ty kli -
mat po mie sza nia fik cji z rze czy wi sto -
Êcià, tra ge dii z ko mi zmem na pew no
spodo ba si´ na wet naj bar dziej wy ma -
ga jà cym czy tel ni kom. Zresz tà si´ ga -
jàc po li te ra tu r´ te go
wy daw nic twa za wsze
mo˝ na li czyç na sa tys -
fak cjo nu jà cà in te lek tu -
al nie li te ra tu r´. Jor ge
Fran co: Ro sa rio Ti je ras.
Wy daw nic two Czar ne.
Wo ∏o wiec 2005.

War to by ∏o cze kaç na no wà ksià˝ -
k´ Mar ka Kra jew skie go. Au tor jak
zwy kle dro bia zgo wo przy go to wa∏
si´ do opi sa nia dal szych lo sów
Eber hard ta Moc ka. Kli mat po wie -
Êci jest de pre syj ny, ale je Êli ktoÊ
lu bi fa bu ∏y z dresz czy kiem, do te go
w kli ma cie re tro, nie b´ dzie za wie -

dzio ny. Szko da tyl ko, ˝e se ria ma si´
ku koƒ co wi, bo au tor za po wia da, ˝e
po wsta nie jesz cze tyl ko jed na ksià˝ ka
po Êwi´ co na Moc ko wi. Âwiat przed -
sta wio ny w „Bre slau” jest dusz ny,
pe ∏en fa ta li zmu i nie szcz´ Êcia. W za -
sa dzie nie da si´ wy mie niç choç by
jed ne go bo ha te ra, któ re mu si´ w ˝y -
ciu po wio d∏o. Wszyst kie po sta ci
w prze sz∏o Êci zo sta ∏y ja koÊ skrzyw dzo -
ne. W przy pad ku Moc ka „skrzy wie nie”
jest skut kiem stycz no Êci z naj bar dziej

wy na tu rzo ny mi zbrod nia mi.
Pra ca sta je si´ je go ˝y ciem,
a uciecz kà od rze czy wi sto Êci
wy da je si´ je dy nie al ko hol.
Ma rek Kra jew ski: Wid ma
w mie Êcie Bre slau. Wy daw -
nic two WAB. War sza wa
2005.

„Persona non grata”. 
Nowy film Krzysztofa Zanussiego
sta∏ si´ bardzo znany jeszcze
przed oficjalnà polskà premierà,
by∏ jednym z pretendentów
do nagrody festiwalu w Wenecji.
Zbigniew Zapasiewicz, 
jak zwykle, b∏yszczy rolà
zm´czonego ˝yciem

ambasadora, który traci
ukochanà ma∏˝onk´. W ca∏à
histori´ jest dodatkowy wpisany
wàtek skomplikowanej przyjaêni
z Rosjaninem – Olegiem 
(w tej roli Nikita Micha∏kow). 
Re˝.: Krzysztof Zanussi, 
wyst.: Zbigniew Zapasiewicz, 
Nikita Micha∏kow, Andrzej Chyra. 
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Jest z ca∏à pewnoÊcià
kilka elementów, które
decydujà o tym, i˝ to
w∏aÊnie Skype wybija si´
ponad inne, znane ju˝
wczeÊniej komunikatory.
Po pierwsze – jest
darmowy, ka˝dy mo˝e

Êciàgnàç go ze strony
internetowej
www.skype.com
i korzystaç do woli.
Po drugie – darmowe sà
tak˝e rozmowy
prowadzone za jego
poÊrednictwem,

Zy sku je co raz wi´k szà po pu lar -
noÊç, a spe cja li Êci twier dzà, ˝e naj -
praw do po dob niej za dwa -trzy la ta
mo ̋e staç si´ stan dar dem dla ka˝ -
de go in ter nau ty. Mo wa tu taj o Sky -
pe – g∏o so wym ko mu ni ka to rze in ter -
ne to wym, któ ry w cià gu ostat nich
kil ku mie si´ cy bi je ko lej ne re kor dy
po pu lar no Êci.
Sky pe stwo rzo ny zo sta∏ w 2002 ro -
ku przez Ni kla sa Zen nströma i Ja nu -
sa Frii sa. Prócz wspo mnia nych wy -
˝ej, opro gra mo wa nie ofe ru je tak ̋e
mo˝ li wo Êci do dat ko we – ta kie, jak
pocz ta g∏o so wa, in stant mes sa ging,
prze ka zy wa nie po ∏à czeƒ oraz roz mo -
wy kon fe ren cyj ne. 
I to nie ko niec, bo wiem wed∏ug za -
pew nieƒ twór ców no we pro duk ty b´ -
dà roz wi ja ne w kie run ku ob s∏u gi po -
∏à czeƒ wi de ote le fo nicz nych, wzbo  ga -
ce nia funk cjo nal no Êci oraz in te gra cji
z po pu lar ny mi pro gra ma mi, jak
Outlo ok i In ter net Explo rer po przez
wy ko rzy sta nie sper so na li zo wa nych
pa sków na rz´ dzi. 
Sky pe Tech no lo gies SA z sie dzi bà
w Luk sem bur gu jest jed nà z naj -

fia
t 

w
ok

ó∏
 n

as
PA

ŹD
ZI
ER

N
IK
/L
IS
TO

PA
D
20

05

58

w ko mu ni ka cji
Re wo lu cja

szyb ciej roz wi ja jà cych si´ firm w in -
ter ne cie – ju˝ te raz w 225 kra jach
na ca ∏ym Êwie cie no tu je 54 mi lio ny
u˝yt kow ni ków. Ka˝ de go dnia licz ba
ta zwi´k sza si´ o ok. 150 tys. 
Fir ma Zen nströma i Frii sa stwo rzy ∏a
te˝ do sko na le pro spe ru jà cy eko sys -
tem pro duk tów, us∏ug, pro du cen tów
opro gra mo wa nia oraz afi lio wa nych
ser wi sów. Sky pe jest uwa ̋a ny za li -
de ra ryn ku w prak tycz nie wszyst kich
paƒ stwach, w któ rych dzia ∏a. W sa -
mej tyl ko Ame ry ce Pó∏ noc nej Sky pe
ma wi´ cej u˝yt kow ni ków i ob s∏u gu je
wi´ cej cza su roz mów, ni˝ ja ki kol wiek
in ny do staw ca ko mu ni ka cji g∏o so wej
w In ter ne cie.
Na czym po le ga tech -
no lo gia u˝y wa na przez
Sky pe i je go naj wi´k -
szych ry wa li (np. Vo na -
ge)? W du ̋ym uprosz -
cze niu na ko do wa niu
roz mów i prze sy ∏a niu
ich ja ko cy fro wych da -
nych we wnàtrz sie ci.
Tzw. Vo IP, czy li Vo ice
over In ter net Pro to col

(„G∏os za po Êred nic twem pro to ko ∏u
in ter ne to we go”) umo˝ li wia u˝yt kow -
ni kom sie ci wy po sa ̋o nym w s∏u -
chaw ki i mi kro fo ny roz ma wiaç tak,
jak za po Êred nic twem zwy k∏e go te le -
fo nu. Nie któ re sys te my umo˝ li wia jà
na wet pod ∏à cza nie do kom pu te ra
tra dy cyj nych apa ra tów te le fo nicz -
nych.
Wed∏ug sza cun ków sa mej fir my Sky -
pe w ka˝ dej se kun dzie z je go opro -
gra mo wa nia ko rzy sta oko ∏o dwóch
mi lio nów u˝yt kow ni ków.
Od 2003 ro ku, czy li od kàd pro gram
jest do st´p ny, Êcià gn´ ∏o go z in ter -
ne tu ju˝ po nad 151 mi lio nów osób.



pod warunkiem, ˝e dwie osoby
dysponujà komputerem,
dost´pem do internetu i samym
programem. Po trzecie zaÊ
– za jego poÊrednictwem w wielu
krajach (w tym tak˝e w Polsce)
istnieje mo˝liwoÊç ∏àczenia si´ 
ze zwyk∏ymi numerami 

operatorów stacjonarnych,
a nawet komórkowych, 
a op∏aty sà zawsze 
du˝o atrakcyjniejsze, 
ni˝ w przypadku korzystania
z tradycyjnego telefonu. 
Opcja taka dost´pna jest 
poprzez tzw. SkypeOut.
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Fir ma nie pu bli ku je jed nak da nych
do ty czà cych zy sków.
Vo na ge, naj wi´k sza fir ma te le fo nii
in ter ne to wej i jed no cze Ênie naj wi´k -
szy ry wal ryn ko wy Sky pe’a, ma oko -
∏o mi lio na u˝yt kow ni ków. W przy pad -
ku Vo na ge ko niecz ne jest jed nak
wno sze nie op∏at, klien ci tej fir my
p∏a cà jej 25 do la rów mie si´cz nie.
Prócz naj wa˝ niej szej opcji, ja kà
umo˝ li wia, czy li roz mów g∏o so wych,
w Sky pe wbu do wa ny jest tak ̋e tra -
dy cyj ny ko mu ni ka tor tek sto wy. Wiel -
kà prze wa g´ nad Ga du -Ga du, czy
Tle nem ma dla te go, ˝e jest pro gra -
mem bar dzo za awan so wa nym –
dzia ∏a pra wie za wsze, nie za le˝ nie
od te go z ja kiej sie ci si´ ko rzy sta,
ani ja ki fi re wall za in sta lo wa ny jest
w kom pu te rze.
Co naj wa˝ niej sze – w przy pad ku roz -
mów z nu me ra mi te le fo nii sta cjo -
nar nej i ko mór ko wej nie ma obaw,
˝e do staw ca po ∏à cze nia z in ter ne -
tem prze Êle oso bie ko rzy sta jà cej ze
Sky pe wi´k szy ra chu nek. Op∏a ta b´ -
dzie za wsze ta ka sa ma, po nie wa˝
ope ra tor nie wni ka w to ja kie da ne
prze sy ∏a ne sà do i z in ter ne tu.
A g∏os po za ko do wa niu w Sky pe to
nic in ne go jak da ne, prze sy ∏a ne po -
dob nie jak pli ki jpg, czy html.
Tak prze two rzo na in for ma cja prze sy -
∏a na jest w po sta ci elek tro nicz nej do
ser we ra Sky pe out, a stam tàd ju˝ za
po mo cà zwy k∏ych li nii te le fo nicz nych
prze ka zy wa na do oso by, któ rej nu -
mer zo sta∏ wy bra ny. A ce ny po ∏à -
czeƒ sà znacz nie ni˝ sze, ni˝ w przy -
pad ku Te le ko mu ni ka cji Pol skiej, czy
in nych ope ra to rów te le fo nicz nych.

I to bez wzgl´ du na to, czy wy ko ny -
wa ne sà po ∏à cze nia kra jo we, czy za -
gra nicz ne.
Co jest po trzeb ne, aby ko rzy staç
z tej for my ko mu ni ka cji? Przede
wszyst kim kom pu ter z do st´ pem
do in ter ne tu oraz mi ni mum pro ce -
so rem 400Mhz, 128Mb RAM
i 10MB wol ne go miej sca na dys ku.
Do dat ko wo po trzeb ne b´ dà s∏u -
chaw ki i mi kro fon.
Sky pe dzia ∏a na ka˝ dym sta ∏ym ∏à -
czu in ter ne to wym oraz pra wie na
ka˝ dym mo de mie. 
Mi ni mal na wy ma ga na pr´d koÊç mo -
de mu to 33,6Kb/s.
Po wy˝ sze pa ra me try to nie zb´d ne
mi ni mum, by móc roz ma wiaç za po -
Êred nic twem kom pu te ra i in ter ne tu
z in nà oso bà u˝y wa jà cà opro gra mo -
wa nia Sky pe.
Aby jed nak mieç mo˝ li woÊç wy ko ny -
wa nia po ∏à czeƒ te le fo nicz nych za
po Êred nic twem Sky pe out (czy li na
te le fo ny ze wn´trz nych ope ra to rów
sta cjo nar nych i ko mór ko wych) na le -
˝y za ku piç spe cjal nà kar t´, do st´p -
nà na ra zie wy ∏àcz nie po przez p∏at -
no Êci kar tà kre dy to wà bez po Êred nio
w fir mie Sky pe (mo˝ na do ko naç
p∏at no Êci w in ter ne cie). Naj ni˝ szy
no mi na∏ do st´p nej obec nie kar ty
to 10 EU RO. Do ce ny tej do li cza ne
jest 15% po dat ku VAT dla oby wa-
te li Unii Eu ro pej skiej, czy li w tym 
tak ̋e i nam. 
Ci, któ rzy nie po sia da jà kar ty kre dy -
to wej, a chcie li by prze te sto waç te go
ty pu po ∏à cze nia przed za ku pem,
bàdê po trze bu jà za do ko na ne op∏a ty
fak tu ry VAT, mo gà sko rzy staç z ofer -

ty firm, któ re ofe ru jà ta kie us∏u gi,
np. Tel com  Net, czy Onet Sky pe.
W ostat nim cza sie fir ma Sky pe
Tech no lo gies SA zo sta ∏a prze j´ ta
przez in ne go in ter ne to we go po ten -
ta ta – eBay Inc, w∏a Êci cie la m.in.
naj po pu lar niej sze go na Êwie cie por -
ta lu au kcyj ne go www.ebay.com.
War toÊç trans ak cji wy nio s∏a oko -
∏o 2,6 mld do la rów w go tów ce p∏at -
ne z gó ry oraz w ak cjach eBay’a.
Uzgod nio no te˝ mo˝ li woÊç wy p∏a ty
ak cjo na riu szom do dat ko wej pre mii
uza le˝ nio nej od wy ni ków fi nan so -
wych. 
We d∏ug usta leƒ Ni klas Zen nström
i Ja nus Friis, wi ce pre zes ds. stra te -
gii za cho wa jà do tych cza so we sta no -
wi ska. Zenström do ∏à czy do ze spo ∏u
wy˝ szej ka dry za rzà dza jà cej eBay’a
i b´ dzie pod le ga∏ bez po Êred nio sze -
fo wej eBay’a, Meg Whit man.
eBay od pew ne go cza su sku pu je
wio dà ce fir my z bran ̋y in ter ne to wej,
by w ten spo sób zwi´k szyç iloÊç ofe -
ro wa nych przez sie bie us∏ug.
Wszyst kie do dat ko we in for ma cje
i szcze gó ∏y na te mat opro gra mo wa -
nia Sky pe i mo˝ li wo Êci wy ni ka jà cych
z je go u˝yt ko wa nia zna leêç mo˝ na
na stro nie www.sky pe.com.
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FRESH 22.700** 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.043.2z4JD
ACTUAL 22.525 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.043.2
50th – wers. jubileuszowa 23.290 1108 54 150 6,0 3-drzwiowy 187.343.2
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• 009 – ABS z∏ 1.955 • 025 – Kli ma t. z∏ 2.975 • 028 – Elektr. ster. szyby przed. z∏ 595 • 082 – Przyst. pod ra dio z∏ 170 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgiel ne z∏ 425 • 112 – Wpo m. el. kie row ni cy z∏ 1.615
• 195 – Siedz. tyl ne dzie l. z∏ 340 • 197 – Chlapacze z∏ 42,50 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 913,75 • 228 – Cen t. za mek z∏ 297,50 • 313 – Radioodt. kaset. z∏ 1.105 • 399 – Dach otw. elektr. – d∏u gi
z∏ 2.040 • 431 – Felgi alum. 13” + opo ny 165/65/13 z∏ 1.232,50 • 457- Zde rza ki w ko l. nad wo zia z∏ 510 • 502 – Po dusz ka pow. pa s. z∏ 935 • 564 – Ra dio z CD z∏ 1.360 • 5B2 – La kier spor to wy
z∏ 212,5 • 890 – Pakiet Komfort z∏ 382,5

** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.
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1.1 FRESH 27.800** 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.010.0z4JD
1.1 ACTUAL 25.330 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.010.0
1.1 ACTIVE 26.945 1108 54 150 5,7 5-drzwiowy 169.022.0
1.2 DYNAMIC 30.430 1242 60 155 5,6 5-drzwiowy 169.033.0
1.3 Multijet 16v FRESH 34.000** 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.014.0z4JD
1.3 Multijet 16v ACTUAL 30.600 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.014.0
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 32.980 1248 70 160 4,3 5-drzwiowy 169.034.0
1.2 4x4 38.165 1242 60 145 6,6 5-drzwiowy 169.063.0
1.2 4x4 CLIMBING 39.950 1242 60 145 6,6 5-drzwiowy 169.073.0

P
A
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D

A

008 – Cen tr. 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, fotela kie row cy z∏ 467,50 • 082 – Przyst. do mont.
radia z∏ 340 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m g. 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 • 315 – Ra dio z CD z∏ 1.275 • 329 – Kie rownica po kry ta skó rà
z∏ 255 • 392 – ESP (tyl ko z 1.3 JTD 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 • 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) z∏ 1.870 • 451 – Ra dio odtwarzacz ka -
se t. z∏ 850 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 42,50 • 502 – Po dusz ki pow. pas. z∏ 935 • 505 – Bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.020 • 511 – Trzeci zag∏ówek tylny z∏ 425 • 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.700 • 717
– Radioodtwarzacz CD MP3 + sub wo ofer z∏ 1.700 • 718 – Sub wo ofer z∏ 425 • 876 – Zderzaki w kol. nad wo zia z∏ 510 • 927 – Ochron ne listwy boczne z∏ 170

** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

1.2 FRESH 31.500** 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.010.4z4JD
1.3 MULTIJET 16v FRESH 41.000** 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.011.4z4JD
1.2 ACTUAL 30.600 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.010.4
1.3 MULTIJET 16v ACTUAL 38.675 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.011.4
1.2 ACTIVE 32.810 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.110.4
1.3 MULTIJET 16v ACTIVE 40.035 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.111.4
1.2 8v DYNAMIC 35.105 1242 60 155 5,7 3-drzwiowy 188.210.4
1.2 16v DYNAMIC 37.485 1242 80 172 6,0 3-drzwiowy 188.213.4
1.3 MULTIJET 16v DYNAMIC 42.330 1248 70 164 4,5 3-drzwiowy 188.211.4
1.2 FRESH 32.500** 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.040.4z4JD
1.3 MULTIJET 16v FRESH 42.000** 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.041.4z4JD
1.2 ACTUAL 31.450 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.040.4
1.3 MULTIJET 16v ACTUAL 39.525 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.141.4
1.2 ACTIVE 33.660 1242 60 155 5,7 5-drzwiowy 188.140.4
1.3 MULTIJET 16v ACTIVE 40.885 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
1.3 MULTIJET 16v DYNAMIC 43.180 1248 70 164 4,5 5-drzwiowy 188.241.4
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• 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∏ 3.655 • 082 – Przystos. do mont. radia z∏ 340 • 097 – Âwia t∏a prze ciw m -
giel ne z∏ 510 • 102 – Spryskiwacze reflek. z∏ 510 • 108 – Felgi alum. 14” + opony 185/65/14 z∏ 1.275 • 112 – Wpom. elektr. kie row. z∏ 1.487,50 • 141 – Opony 165/70/14 (bie˝nik wysoki GRIP)
z∏ 0 • 182 – Cztery zag∏. tyl ne ta pi ce ro wa ne z∏ 127,50 • 195 – Siedz. tyl ne dziel. 50/50 z∏ 340 • 210 – La kier me ta liz. z∏ 1.062,50 • 218 – Elektr. ster. lu ster ka z∏ 425 • 245 – Ster. ra diem z ko ∏a
kier. z∏ 382,50 • 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 -
al o gic z∏ 5.100 • 428 – Elektr. ster. szy by przed nie i centr. za mek z∏ 1.020 • 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∏ 1.020 • 508 – Czujn. park. z∏ 765 • 564 – Zint. ra dio z od twarz. CD
z∏ 1.275 • 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.020 • 614 Kur ty ny pow. z∏ 1.700 • 626 – Reg. wys. siedz. kie row cy z∏ 340 • 665 – Za pal nicz ka z∏ 170 • 717 – Zin tegr. ra dio z odtw. CD i MP3 z∏ 1.700 • 718
– Sys tem au dio Hi -Fi (g∏o Êni ki i sub wo ofer) z∏ 680 • 823 – Gniazd ko 12V z∏ 85 • 876 – Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 510 • 890 – Pakiet Komfort (uchwyty nadokienne + reg. wys. przed. pasów.
bezp.) z∏ 127,50 • 904 – System Connect Nav+ z wyÊwietl. kolor. 7” z∏ 6.800 • 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, 097, 218, 245, 357, 564, 718, 927) z∏ 3.145 • 50K – Pa kiet Sky (za wie ra opcje 008, 097, 357, 399, 50X, 927) z∏ 3.060 • 50Y – Pa kiet Class (za wie ra opcje 008, 025, 357, 50X, 927)
z∏ 3.570 • 59A – Pa kiet Es te ty ka z∏ 170 • 5B2 – La kier spor to wy z∏ 340 • 4DM – Pakiet Clima (zawiera opcje 008, 025, 218, 50X) z∏ 3.740 • 4DN – Pakiet Panorama (zawiera opcje 008, 218, 399,
50X) z∏ 3.060 • 4DP – Pakiet Cult (zawiera opcje 008, 097, 218, 564, 245, 102, 108, 295, 626, 182, 140, 50X) z∏ 8.075 • 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*
– Mapa Danii i Szwecji z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904)  ** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.
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CENA CHARAKTERYSTYKA
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1.4 16v FRESH 45.900** 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3VA.2
1.9 JTD 100 FRESH 53.900** 1910 100 183 5,3 3-drzwiowy 192.3VS.2
1.4 16v ACTIVE 47.090 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3JA.2
1.4 16v RACING 58.400** 1368 95 180 6,5 3-drzwiowy 192.3RA.2
1.6 16v ACTIVE 50.490 1596 103 185 7,3 3-drzwiowy 192.3JX.2
1.9 JTD 100 ACTIVE 53.890 1910 100 183 5,3 3-drzwiowy 192.3JS.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 55.590 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.3J8.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 59.415 1910 115 192 5,3 3-drzwiowy 192.328.2
1.9 MULTIJET 16v 140 DYNAMIC 64.515 1910 140 203 5,4 3-drzwiowy 192.32R.2
1.9 MULTIJET 16v 140 SCHUMACHER 74.715 1910 140 203 5,4 3-drzwiowy 192.3SR.2
1.4 16v FRESH 45.900** 1368 95 178 6,8 5-drzwiowy 192.5VA.2
1.9 JTD 100 FRESH 53.900** 1910 100 181 5,5 5-drzwiowy 192.5VS.2
1.4 16v ACTIVE 47.090 1368 95 178 6,8 5-drzwiowy 192.5JA.2
1.6 16v ACTIVE 50.490 1596 103 183 7,4 5-drzwiowy 192.5JX.2
1.9 JTD 100 ACTIVE 53.890 1910 100 181  5,5 5-drzwiowy 192.5JS.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 55.590 1910 115 190 5,4 5-drzwiowy 192.5J8.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 59.415 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.548.2
1.9 MULTIJET 16v 140 DYNAMIC 64.515 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∏ 4.250 • 097 – Zin te grow. Êwia t∏a prze ciw m giel ne z∏ 340 • 140 – Auto mat. klim. dwu stre fo wa z∏ 5.950 • 140 – Auto mat. klim. dwu -
stref. (do p∏a ta do opcji 025) z∏ 1.700 • 200 – Dod. pod grze wacz temp. wn´ trza (dla sil ni ków die sla) z∏ 425 • 205 – Au to nom. ogrze wacz We basto z∏ 3.910 • 210 – La kier me tal. z∏ 1.445 • 211 – Ta -
pi cer ka skó rzana 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
• 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 • 108 – Fel gi alum. i opony 195/55/15 4 szt. z∏ 1.360 • 431 – Fel gi alu m. 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. i poszerz. opony 205/55/16 91V 4 szt. (dla wer sji 3-drzw.) z∏ 2.210
• 465 – Zamykany górny schowek przed pas. z∏ 170 • 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. podgrz. fotel kierowcy z funkcjà pami´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 • 614 – Kur ty ny pow. z∏ 1.105 • 510 – Tyl ne bocz ne po dusz ki pow. z∏ 1.275 • 451 – Ra dio od twa rzacz ka se to wy
z∏ 1.105 • 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 • 709 – Kie row. po kry ta skó rà z 11 przy ci ska mi z∏ 680 • 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 wn´trza 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 • 803 – Za pa so we ko ∏o do jaz do we (dla wersji Fresh) z∏ 127.50 • 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 jler tyl ny da cho wy z∏ 425 • 926 – Spo ile ry bocz ne (tyl -
ko do wer sji 3-drzw.) z∏ 425 • 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏nowymiarowe z∏ 340 • 989 – Pakiet dla palàcych z∏ 127,50 • 59A – KIT es te tycz ny „Ki ron” z∏ 212,50 • 40K – Otwie ra na tyl na szy ba (dla Multi
Wagon) z∏ 765 • 356* – Ma pa Por tu ga lii z∏ 1.190 • 4HS* – Ma pa Wschodniej Europy (m. in. Polski) 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) ** Cena wersji FRESH, RACING nie podlega upustom.

1.4 16v FRESH 49.400** 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7VA.2
1.9 JTD 100 FRESH 57.400** 1910 100 181 5,6 5-drzwiowy 192.7VS.2
1.4 16v ACTIVE 50.065 1368 95 176 6,8 5-drzwiowy 192.7JA.2
1.6 16v ACTIVE 53.465 1596 103 183 7,6 5-drzwiowy 192.7JX.2
1.9 JTD 100 ACTIVE 56.865 1910 100 181 5,6 5-drzwiowy 192.7JS.2
1.9 JTD 115 ACTIVE 58.565 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.7J8.2
1.9 JTD 115 DYNAMIC 62.390 1910 115 190 5,6 5-drzwiowy 192.748.2
1.9 MULTIJET 16v 140 DYNAMIC 67.490 1910 140 200 5,6 5-drzwiowy 192.74R.2
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• 008 – Zdalne sterowanie cen tral nym za mkiem z∏ 382,50 • 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. sterowane przed. szyby + centr. zamek 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. mechanicznie sie dze nie kie row cy (z pod par ciem l´ dê wio wym) z∏ 255

1.2 16v ACTIVE 29.741,50 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.164.0
1.2 16v DYNAMIC 32.291,50 1242 80 162 7,0 4-drzwiowy 172.166.0
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A 1.4 8v FRESH 46.210** 1368 77 163 6,2 5-drzwiowy 135.811.0
1.3 Multijet 16v FRESH 52.810** 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.815.0
1.4 8v ACTIVE 44.888,50 1368 77 163 6,2 5-drzwiowy 135.011.0
1.3 Multijet 16v ACTIVE 50.498,50 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.015.0
1.4 8v DYNAMIC 48.798,50 1368 77 163 6,2 5-drzwiowy 135.511.0
1.4 16v DYNAMIC 50.668,50 1368 95 175 6,6 5-drzwiowy 135.512.0
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 54.408,50 1248 70 159 5,1 5-drzwiowy 135.515.0

• 009 – ABS z∏ 2.465 • 023 – Szy by tyl ne ster. elektr. z∏ 765 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 425 • 025 – Klimatyzacja manualna z∏ 3400 • 140 – Klimatyzacja pó∏autom. z∏ 4.250 • 140
– Klimatyzacja pó∏autom. dop∏ata do wersji z klim. man. 025 - wersje 411, 431) z∏ 1.700 • 205 – Dodatkowe ogrzew. ster. pi lo tem dla wersji JTD z∏ 4.250 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 213
– Alarm z∏ 1.020 • 451 – Radioodtwarzacz kasetowy z∏ 1.105 • 413 – Pakiet AUDIO z∏ 680 • 980 – Pe∏ no wy mia ro we ko ∏o za pasowe z∏ 85 • 431 – Fel gi alu mi nio we 15” i opo ny 195/60/15 4 szt. z∏ 1.700
• 435 – Fel gi alu mi nio we 17” i opo ny 205/45/17 4 szt. z∏ 2.125 • 982 – Ko∏o zapasowe – felga alum. 15”, opona 195/60/15 z∏ 680 • 441 – Elektrycznie ustaw. i sk∏a da ne lu ster ka z∏ 425 • 465
– Konsola z lo dów kà z∏ 255 • 505 – Po dusz ki pow. bocz ne przed nie z∏ 1.105 • 508 – Czuj niki par ko wa nia tylne z∏ 850 • 563 – Zmie niar ka CD z∏ 1.190 • 576 – Podwójny dach otwierany elektr. z∏ 4.250
• 070 – Szyby tylne przyc. w kolorze niebieskim z∏ 595 • 564 – Ra dioodtwarzacz CD z∏ 1.530 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 85 • 561 – Trzeci kluczyk z∏ 85 • 320 – Kie rownica i ga∏ ka zmia ny bie gów ob szy -
te skó rà z∏ 425 • 614 – Kurtyny powietrzne z∏ 1.275 • 245 – Ster. ra diem na kie row. z∏ 595 • 269 – Nawigator z∏ 5.525 • 903 – Con nect Nav z∏ 9.350 • 392 – ESP z∏ 3.825 • 469 – Fotel tylny Êrodkowy
przesuwany z∏ 170 • 658 – Schowek pod siedzeniem pasa˝era z∏ 255 • 672 – Pa kiet Komfort z∏ 850 • 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 z∏ 1.190
• 554* – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190 • 4AN* – Ma pa Polski z∏ 1.190 • 220 – Tab. rozdzielcza wykonana z PCV (w stand. tab. pokryta tkan.) z∏ 0 
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 269, 903 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem) ** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.

1.6 16v FRESH 59.950** 1580 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.211.2z4JD
1.9 JTD FRESH 65.450** 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.231.2z4JD
1.6 16v ACTIVE 58.097,50 1580 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.211.2
1.9 JTD ACTIVE 62.772,50 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.231.2
1.6 16v DYNAMIC 62.347,50 1580 103 170 8,6 5-drzwiowy 186.411.2
1.9 JTD DYNAMIC 66.597,50 1910 115 173 6,4 5-drzwiowy 186.431.2

N
O

W
A

 M
U

LT
IP

L
A

ACTIVE 1.9 JTD MULTIJET 120KM 83.300** 1910 120 195 6,1 5-drzwiowy 194.742.0
ACTIVE 1.9 JTD MULTIJET 150KM 77.945 1910 150 210 6,1 5-drzwiowy 194.747.0
ACTIVE 1.9 JTD MULTIJET 150KM AUT. 82.195 1910 150 205 7,1 5-drzwiowy 194.748.0
DYNAMIC 1.9 JTD MULTIJET 120KM 76.755 1910 120 195 6,1 5-drzwiowy 194.752.0
DYNAMIC 1.9 JTD MULTIJET 150KM 83.045 1910 150 210 6,1 5-drzwiowy 194.757.0
DYNAMIC 1.9 JTD MULTIJET 150KM AUT. 87.295 1910 150 205 7,1 5-drzwiowy 194.758.0
EMOTION 1.9 JTD MULTIJET 150KM 86.445 1910 150 210 6,1 5-drzwiowy 194.767.0
EMOTION 1.9 JTD MULTIJET 150KM AUT. 90.695 1910 150 205 7,1 5-drzwiowy 194.768.0
EMOTION 2.4 JTD MULTIJET 200KM AUT. 110.415 2837 200 216 8,0 5-drzwiowy 194.764.0
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A

• 392 – ESP, ASR, Hill Holder z∏ 2.465 • 510 – Airbag Boczne Tylne z∏ 1.105 • 347 – Czujnik Deszczu z∏ 425 • 051 – Czujnik Zmierzchu z∏ 425 • 416 – Cruise Control z∏ 1.615 • 564 – Radio z CD
z∏ 1.275 • 41A – Radio z CD MP3 (Active) z∏ 1.700 • 41A – Radio z CD MP3 (Dynamic, Emotion) z∏ 425 • 904 – Connect NAV+ z∏ 8.075 • 4HS – Ma pa Po lski 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 • 574 – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190 • 554 – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.190 • 356 – Ma pa Por tu ga lii 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 – Mapa Danii z∏ 1.190 • 369 – Mapa Finlandii z∏ 1.190 • 370 – Mapa Szwecji z∏
1.190 • 371 – Mapa Norwegii z∏ 1.190 • 718 – System  Audio Hi -Fi z∏ 850 • 563 – Zmie niar ka CD w desce rozdzielczej z∏ 1.020 • 441 – Lusterka zewn´trzne sk∏adane elektrycznie z∏ 680 • 431
– Ko∏a ze stopu 215/55/R16 z∏ 1.700 • 432 – Ko∏a ze stopu 215/50/R17 (Active) z∏ 2.125 • 432 – Ko∏a ze stopu 215/50/R17 (Dynamic) z∏ 850 • 433 – Ko∏a ze stopu 225/45/R18 (Dynamic) z∏ 2.125
• 433 – Ko∏a ze stopu 225/45/R18 (Eotion) z∏ 1.700 • 980 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe - 205/55 R16 z∏ 425 • 982 – Ko∏o zapasowe pe∏nowymiarowe, felga ze stopu 215/55 R16 z∏ 850 • 140
– Klimatyzacja Automatyczna Dwustrefowa z∏ 2.550 • 44J – Fotele przednie sk∏adane w stolik z∏ 765 • 501 – Regulacja foteli z pami´cià z∏ 4.165 • 452 – Siedzenia przednie podgrzewane z∏ 680 • 211
– Tapicerka skórzana z∏ 5.100 • 632 – Zas∏ony przeciws∏oneczne tylnych bocznych szyb z∏ 425 • 762 – Siatka ochronna baga˝y pionowa z∏ 255 • 070 – Przyciemniane szyby z∏ 595 • 508 – Czujnik
parkowania z∏ 595 • 525 – Lusterko wsteczne elektrochromatyczne z∏ 425 • 245 – Sterowanie radiem z ko∏a kierownicy (6 przycisków) z∏ 425 • 709 – Sterowanie radiem i nawigacjà z ko∏a kierownicy
(8+3) przycisków z∏ 850 • 320 – Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów  z∏ 425 • 230 – Reflektory ksenonowe z∏ 3.400 • 097 – Reflektory przeciwmgielne z∏ 850 • 350 – Pakiet zimowy
102+110+452 z∏ 1.275 • 499 – Pa kiet Fix&Go z∏ 255 • 213 – Alarm z czujn. graw. z∏ 1.105 • 210 – Lakier metaliz. z∏ 1.530 • 400 – El. otw. szklany dach z∏ 5.865 • 133 – Dodatkowa nagrzewnica
(wersje diesel) z∏ 2.975 • 357 – Relingi dachowe z∏ 1.020 • 365 – Czujnik ciÊnienia powietrza (TPMS) z∏ 680 • 44X – Baga˝nik o podwójnym dnie z∏ 850 • 927 – Listwy ochronne na progach (w kolorze
nadwozia) z∏ 425 • 55G – Bluetooth z∏ 680
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

• 023 – Szy by tyl ne ster. elektr. z∏ 850 • 025 – Klimatyzacja z∏ 3825 • 051 – Czujnik zmroku z∏ 255 • 070 – Szyby przyc. boczne i tylna z∏ 595 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 425 • 102 – Sprysk.
reflekt. z∏ 595 • 108 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60/15 z∏ 1.530 

• 431 – Ko∏a ze stopu 15”, opony 195/60/15 z∏ 1.700 • 432 – Ko∏a ze stopu 16”, opony 205/50/16 z∏ 2.550 • 406 – Ko∏a stalowe 15”, opony 195/60 R15 z∏ 255 • 132 – Pod∏ok. siedzenia kier.
z∏ 170 • 140 – Klimatyzacja aut. dwust. (dop. do wer. z klim. man.) z∏ 2.550 • 210 – Lakier metal. z∏ 1.530 • 245 – Ster. radiem na kier. (6 przyc.) z∏ 595 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 255 • 357
– Relingi dachowe z∏ 595 • 365 – TMPS (czuj. ciÊ. pow. w oponach) z∏ 595 • 392 – ESP z∏ 3.825 • 400 – Dwucz. szklany dach otw. elektr. z∏ 4.165 • 407 – Automat. skrzynia biegów (dost.
z silnikami 1.4 16v i 1.3 JTD) z∏ 4.250 • 40X  – Wielofunk. siedz. tylne (jak w wersji Dynamic) z∏ 850 • 40Y – Regul. l´dêw. siedz. kierowcy z∏ 170 • 416 – Cruise Control z∏ 1.275 • 43H – Pod∏ok.
siedz. pasa˝. z∏ 255 • 456 – Regul. l´dê. siedz. pasa˝. z∏ 170 • 499 – Zestaw fix&go z∏ 85 • 505 – Poduszki pow. boczne z∏ 1.105 • 508 – Czujnik park. z∏ 850 • 563 – Zmien. p∏yt CD z∏ 1.190 • 564
– Radio z CD z∏ 1.530 • 614 – Kurtyny pow. boczne z∏ 1.275 • 709 – Ster. radiem i naw. na kier. (8 przyc. + 3) z∏ 595 • 717 – Radio z CD MP3 z∏ 1.530 • 718 – Instal. Hi-Fi z subwoof. z∏ 850 • 823
– Gniazdo 12V w bag. z∏ 85 • 833 – Przyst. do radiotelefonu z∏ 340 • 835 – Schowki na podsufitce z∏ 255 • 904 – System Connect Nav+ z∏ 6.715 • 989 – Zestaw dla palaczy z∏ 85 • 352 – Korek
wlewu paliwa zam. na kluczyk z∏ 187 • 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 • 549 – Mapa Danii* z∏ 1.190 • 356 – Ma pa Por tu ga lii* z∏ 1.190 • 574 – Ma pa Hisz pa nii*
z∏ 1.190 • 5B2 – Kolor pastelowy Extraserie z∏ 680 • 211 – Tapicerka skórzana z∏ 5.100 • 728 – Tapicerka z Alcantary z∏ 2.975 • 802 – Kolor met. Extraserie z∏ 1.700 • 129 – Pakiet zimowy z∏ 1.530
• 543 – Trzeci zag∏ówek tylnej kanapy z∏ 170 • 218 – Elektr. ster. lusterka z∏ 425 • 082 – Przystos. do instal. radia z g∏oÊ. i antenà z∏ 340 • 256 – Pojemnik Cargo Box do baga˝nika z∏ 170 • 320
– Skórzana kierownica i ga∏ka zmiany biegów z∏ 595 • 4DK – Dezak. poduszki pow. pas. z∏ 170 • 923 – Spojler tylny z∏ 680
* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem) ** Cena wersji FRESH nie podlega upustom.  
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• 064 – Su per blo ka da z∏ 595 • 070 – Przy ciem nia ne tyl ne szy by (tyl ko z pa kie tem Su per wi docz noÊç) z∏ 850 • 087 – 3 rzàd sie dzieƒ (2+3+2 ra zem 7 miejsc) z∏ 2.932,50 • 102 – Spry ski wa cze re -
flek to rów z∏ 850 • 108 – Fel gi alu mi nio we 15”, opo ny 215/65/15 z∏ 1.700 • 119 – Sie dze nie kie row  cy elektr. re gul. pod grzew. z pa mi´ cià z∏ 3.825 • 131 – Roleta baga˝nika (d∏uga) standard w wer.
5 osob. opcja w przyp. zamów. 087 lub 897 lub 965 z∏ 255 • 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∏ 10.625 • 224 – Su per blo ka da + alarm z∏ 1.530 • 230 – Âwiat∏a kse no no we z∏ 2.975 • 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∏ 1.020 • 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 (siatka pionowa) z∏ 425 • 392 – ESP +
ASR + MSR z∏ 2.465 • 406 – Fel gi stalowe 16”, opo ny 215/60/16 z∏ 595 • 416 – Tem po mat z∏ 765 • 440 – Fo te le przed nie ob ro to we z∏ 1.020 • 452 – Przed nie fo te le pod grze wa ne z∏ 935 • 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 tylne elektr. ster., elektr. blo ka da drzwi, os∏o ny prze ciw s∏o necz ne dla 2 rz´ du, elektr. ustaw. lu st. zew. z∏ 1.530 • 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∏ 2.465 • 903 – Sys tem CON NECT NAV z∏ 5.100 • 904 – Sys tem CON NECT NAV+ z∏ 8.925 • 965 – Ka na pa w 3 rz´ dzie sie -
dzeƒ (2+3+3 ra zem 8 miejsc) z∏ 4.250 • 40E – Pa kiet Su per wi docz noÊç z∏ 1.275 • 40EK – Pa kiet Professional (zawiera opcje 359, 381, 508) z∏ 2.720 • 40F – Pa kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 14.450
• 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 • 554* – Mapa Wielkiej Brytanii z∏ 1.190 • 574* – Ma pa Hisz pa nii z∏ 1.190 • 5A1 – Fel -
gi alu m. opo ny 215/60/16 z∏ 2.125

* cena za kolejnà map´ (jedna w cenie opcji 903, 904 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

ACTIVE 2.0 16v 90.185 1997 136 185 9,1 5-drzwiowy 179.111.0
ACTIVE 2.0 JTD 97.920 1997 109 174 7,0 5-drzwiowy 179.115.0
DYNAMIC 2.2 JTD 16v 116.280 2179 128 182 7,4 5-drzwiowy 179.957.0

U
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• 008 – Centr. zamek ster. z pilota 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
• 070 – Przyc. szyby boczne i tylne z∏ 765 • 072 – Przyst. pod ra dio (okablowanie + antena) z∏ 170 • 082 – Przyst. pod ra dio (okablowanie + antena + g∏oÊniki) 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. kaset. z∏ 1.317,50 • 352 – Ko rek wle wu pa li wa zam. na kluczyk z∏ 102 • 360 – Podwy˝szony dach (za wie ra 519) z∏ 3.485 • 428 – Elektr. opusz -
cza ne szy by + centr. za mek z∏ 1.275 • 453 – Ogrz. sie dze nie kie row cy (tyl ko z opcjà 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
– Przesuwny dach nad ba ga˝. z∏ 1.317,50 • 58H – Obramowanie tylnych Êwiate∏ w kolorze nadwozia z∏ 212,5 • 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 i tylne z∏ 170 • 833 – Przyst. do te le fo nu z∏ 272 • 876 – Zde rza ki w ko lo rze nad wo zia z∏ 425 • 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∏ 1.190 554 – 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 – mapa musi byç zamówiona z nawigatorem)

1.2 BZ ACTUAL 37.995 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.410.1
1.3 JTD ACTUAL 44.115 1251 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.417.1
1.2 BZ ACTIVE 39.780 1242 65 142 7,5 4-drzwiowy 119.510.1
1.6 16v ACTIVE 43.350 1596 103 168 8,6 4-drzwiowy 119.511.1
1.9 JTD ACTIVE 48.790 1910 105 168 5,8 4-drzwiowy 119.513.1
1.3 JTD ACTIVE 45.900 1251 70 145 5,5 4-drzwiowy 119.517.1
1.6 16v FAMILY 48.280 1596 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.521.1
1.9 JTD FAMILY 53.720 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.523.1
1.6 16v DYNAMIC 46.070 1596 103 168 8,6 5-drzwiowy 119.711.1
1.9 JTD DYNAMIC 51.510 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.713.1
1.3 JTD DYNAMIC 48.620 1251 70 145 5,5 5-drzwiowy 119.717.1
1.9 JTD MALIBU 62.305 1910 105 168 5,8 5-drzwiowy 119.813.1

D
O

B
L

Ò

1.8 TS IMPRESSION 92.650 1747 140 200 8,5 2-drzwiowy 125.432.0
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∏ 1.360 • 102 – Spry ski wacze re flek to rów z∏ 595 • 132 – Pod∏okietnik z przodu z∏ 425 • 140 – Klimatyzacja aut. dwustrefowa z∏ 4.675 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700
• 211 – Sie dze nia ze skó ry z∏ 4.500 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.550 • 270 – La kier per∏owy z∏ 7.225 • 303 – Przyciski na kie row ni cy sterujàce radiem z∏ 680 •
350 – Pa kiet zi mo wy z∏ 1.360 • 392 – VDC (ESP) uk∏. stab. tor jazdy z∏ 2.465 • 415 – Fel gi alum. 15” 195/60 ELEGANT z∏ 1.275 • 420 – Fel gi alum. 17” 215/45 SPORT z∏ 425 • 421 – Fel gi alum.
16” 205/55 SPORT I z∏ 1.275 • 431 – Fel gi alum. 17” 225/45 SUPER SPORT z∏ 425 • 433 – Fel gi alum. 17” 215/45 SPORT z∏ 1.530 – 2.805* • 433 – Fel gi alum. 17” 215/45 SPORT II z∏ 1.870
– 3.145* • 454 – Reg. wys. sie dze nia pa sa˝. z∏ 425 • 508 – Czuj nik par k. z ty∏u z∏ 850 • 563 – CD Chan ger w ba ga˝ ni ku z∏ 1.530 • 564 – Radio z CD  z∏ 1.785 • 709 – przyc. na kie row . ster. radiem
i tel. z∏ 850 • 717 – Ra dio z CD i MP3 z∏ 425 – 2.210* • 718 – System Hi -Fi Bo se z sub wo ofe rem z∏ 2.550 • 728 – Tapicerka z mat. Alfatex z∏ 680 • 732 – Tapicerka  siedzeƒ, deska roz. i obicia
drzwi obszyte skórà “Pieno Fiore” z∏ 18.275 • 740 – Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.105 • 762 – Siatka zab. baga˝e z∏ 425 • 833 – Przy st. do mon ta ̋u tel. z∏ 680 • 903 – Con nect Nav+ (mapa) z∏ 12.750
• 980 – Ko∏o zap. pe∏nowym. z∏ 425 • 41l – System bluetooth z∏ 1.360 • 56J – Fel gi alum. 18” 225/40 SPORT III z∏ 2.720 – 3.995*• 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 i Por tu ga lii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji
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5
6 1.6 TS IMPRESSION 69.615 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.121.3

1.6 TS IMPRESSION BUSINESS 71.315 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.121.3
1.6 TS PROGRESSION 75.225 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.221.3
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC 77.605 1598 120 200 8,2 4-drzwiowy 116.221.3
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC 79.730 1747 140 208 8,5 4-drzwiowy 116.223.3
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC 85.255 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.375.3
2.0 JTS DISTINCTIVE 93.160 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.075.3
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT 98.175 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.075.3
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 97.155 1970 165 220 8,6 4-drzwiowy 116.074.3
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS 76.755 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.146.3
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC 83.045 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.246.3
1.9 JTD DISTINCTIVE 91.035 1910 115 191 5,8 4-drzwiowy 116.286.3
1.9 JTD 16v IMPRESS. BUSINESS 79.475 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.156.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION  84.235 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.546.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION CLASS. 86.615 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.546.3
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE 94.605 1910 140 209 5,9 4-drzwiowy 116.586.3
2.4 JTD 20v PROGRESSION CLASS. 106.420 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.257.3
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE 114.070 2387 150 212 6,6 4-drzwiowy 116.457.3
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147 1.6 TS 105 KM IMPRESSION 56.015 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.521.1
147 1.6 TS 105 KM PROGRESSION 60.265 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.021.1
147 1.6 TS 105 KM DISTINCTIVE 64.600 1598 105 185 8,1 3-drzwiowy 190.221.1
147 1.6 TS 120 KM DISTINCTIVE 67.490 1598 120 195 8,2 3-drzwiowy 190.421.1
147 2.0 TS DISTINCTIVE 78.540 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.325.1
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 84.830 1970 150 208 8,9 3-drzwiowy 190.825.1
147 1.9 JTD 120 KM PROGRESSION 71.230 1910 120 191 5,8 3-drzwiowy 190.135.1
147 1.9 JTD 150 KM PROGRESSION 74.715 1910 150 208 5,9 3-drzwiowy 190.127.1
147 1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE 78.965 1910 150 208 5,9 3-drzwiowy 190.427.1
147 1.6 TS 105 KM IMPRESSION 57.715 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.571.1
147 1.6 TS 105 KM PROGRESSION 61.965 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.071.1
147 1.6 TS 105 KM DISTINCTIVE 66.300 1598 105 185 8,1 5-drzwiowy 190.271.1
147 1.6 TS 120 KM DISTINCTIVE 69.190 1598 120 195 8,2 5-drzwiowy 190.471.1
147 2.0 TS DISTINCTIVE 80.240 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.375.1
147 2.0 TS SELESPEED DISTINCTIVE 86.530 1970 150 208 8,9 5-drzwiowy 190.875.1
147 1.9 JTD 120 KM PROGRESSION 72.930 1910 115 191 5,8 5-drzwiowy 190.155.1
147 1.9 JTD 150 KM PROGRESSION 76.415 1910 150 208 5,9 5-drzwiowy 190.157.1
147 1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE 80.665 1910 150 208 5,9 5-drzwiowy 190.457.1

• 015 – ASR z∏ 850 • 023 – Elektryczne podn. szyb z ty∏u z∏ 765 • 025 – Kli ma ty za cja ma nu al na z∏ 4.675 • 082 – Przy st. do mon ta ̋u ra dia z∏ 425 • 097 – Âwiat∏a przeciwmgielne z∏ 595 • 102
– Spryskiwacze reflektorów z∏ 595 • 132 – Pod∏ok. z przodu z∏ 425 • 205 – Ogrze wa nie do dat ko we z∏ 850 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.530 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm
z∏ 1.275 • 270 – La kier per ∏o wy z∏ 6.375 • 302 – G∏o Êni ki tyl ne wy so ko to no we z∏ 255 • 303 – Przy ci ski ste ru jà ce ra diem na kie row ni cy z∏ 510 • 320 – Kie row ni ca i dêwi gnia zmia ny bie gów ob szy ta
skó rà z∏ 510 • 321 – Kie row. i dêwi gnia zmia ny bie gów ozdobiona drew nem z∏ 765 • 392 – VDC z∏ 1.615 – 2.465* • 400 – Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 2.550 • 410 – Lust. wew. autom. przyc.
z∏ 340 • 415 – Fel gi alu mi nio we Sport 15” opo ny 195/60/15” z∏ 0 – 1.870* • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 431 – Fel gi alu mi nio we Ele ganti 15” opo ny 195/55 z∏ 0 – 1.870* • 432 – Fel gi alu mi nio we
Sport 16” opo ny 205/55/16” z∏ 0 – 2.550* • 433 – Fel gi alu mi nio we Sport 17” opo ny 215/45/17” z∏ 1.700 – 2.975* • 435 – Fel gi alu mi nio we wieloszprychowe 16” opo ny 205/55(niemo˝liwy mont.
∏aƒc.) z∏ 850 – 2.550* • 439 – Fel gi alu mi nio we Su per sport 17” opo ny 215/45  z∏ 1.700 – 2.975* • 454 – Regulacja wys. fotela pas. z∏ 340 • 508 – Czujnik parkow. z ty∏u z∏ 850 • 564 – Ra dio
z CD z∏ 1.785 • 709 – Przy ci ski ste ru jà ce radiem i te l. na kier. z∏ 680 • 711 – Sterowanie g∏osowe z∏ 425 • 718 – Sys tem Hi-Fi BO SE z subwooferem z∏ 2.210 • 728 – Tapicerka siedzeƒ z materia∏u
ALFATEX z∏ 425 • 732 – Fo te le spor to we - tapicerka skó rza ne z∏ 4.250 • 740 – Pa kiet Kli ma ty za cja z∏ 1.105 • 833 – Przy sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu ko mór ko we go z∏ 680 • 903 – System CONNECT
NAV (piktogramy) z∏ 9.265 • 904 – System CONNECT NAV+ (mapa) z∏ 12.750 • 976 – Lust. boczne lakier. w kol. nadw. z∏ 0 – 680* • 980 – Ko ∏o za pa so we pe∏ no wy mia ro we z∏ 170 • 41A – Autoradio
z mp3 z∏ 2.125  • 51Y – Pa kiet Kom fort z∏ 595 • 56B – Pa kiet Zi mo wy z∏ 1.530 • 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 • 549 – Ma pa Wielkiej Brytanii z∏ 1.530 • 574 – Ma pa Hisz -
pa nii i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji
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CENA CHARAKTERYSTYKA
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W 1.6 TS IMPRESSION 73.780 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.721.3
1.6 TS IMPRESSION BUSINESS 75.480 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.721.3
1.6 TS PROGRESSION 78.795 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.3
1.6 TS PROGRESSION CLASSIC 81.175 1598 120 200 8,3 5-drzwiowy 116.621.3
1.8 TS PROGRESSION CLASSIC 83.300 1747 140 208 8,6 5-drzwiowy 116.723.3
2.0 JTS PROGRESSION CLASSIC 88.825 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.675.3
2.0 JTS DISTINCTIVE 96.730 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.175.3
2.0 JTS DISTINCTIVE SPORT 101.745 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.175.3
2.0 JTS SELESPEED DISTINCTIVE 100.725 1970 165 220 8,9 5-drzwiowy 116.174.3
1.9 JTD IMPRESSION BUSINESS 80.325 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.746.3
1.9 JTD PROGRESSION CLASSIC 86.615 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.646.3
1.9 JTD DISTINCTIVE 94.605 1910 115 191 6,0 5-drzwiowy 116.686.3
1.9 JTD 16v IMPRESSION BUSINESS 83.045 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.756.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION 87.805 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.3
1.9 JTD 16v PROGRESSION CLASSIC 90.185 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.846.3
1.9 JTD 16v DISTINCTIVE 98.175 1910 140 209 6,1 5-drzwiowy 116.886.3
2.4 JTD 20v PROGRESSION CLASSIC 109.990 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.657.3
2.4 JTD 20v DISTINCTIVE 117.640 2387 150 212 6,7 5-drzwiowy 116.847.3

• 058 – Pa kiet Ti z∏ 6.800 • 103 – Zas∏ony przeciws∏oneczne z∏ 340 • 113 – Przed nie sie dze nia pod grze wa ne z∏ 2.975 • 135 – Przed nie sie dze nia elek trycz nie re gu lo wa ne i pod grze wa ne z pam. fot.
kierowcy z∏ 5.100 • 205 – Do dat ko we ogrze wa nie z∏ 2.975 • 210 – La kier me ta li zo wa ny z∏ 2.380 • 211 – Ta pi cer ka ze skó ry z∏ 4.845 • 213 – Autoalarm z∏ 1.870 • 253 – Ogrze wa nie cz´ Êci przed -
niej szy by przy wy cie racz kach z∏ 765 • 347 – Czujnik deszczu z∏ 500 • 386 – Sys tem na wi ga cji z∏ 6.800 • 392 – VDC uk∏ad stab. tor jazdy z∏ 2.975 • 400 – Dach otwie ra ny elek trycz nie z∏ 3.400 • 410
– Lu ster ko we wn´trz ne aut. przyc. z∏ 425 • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 431 – Fel gi alu mi nio we 16” 205/55 CLASSIC z∏ 850 • 432 – Fel gi alu mi nio we 17” 225/45 SPORT z∏ 1.105 – 1.700* • 435
– Fel gi alu mi nio we 18” 235/40 SPORT z∏ 1.275 – 2.125* • 441 – Po dwój ne lu ster ko elektr. z od szra nia czem z∏ 425 • 508 – Czujnik parkowania z ty∏u z∏ 1.700 • 563 – Zmie niar ka CD w baga˝niku
z∏ 1.700 • 564 – Ra dio Hi-Fi z CD i magazynkiem na 3 CD z∏ 3.825 • 709 – Przyciski sterujàce radiem i telefonem na kie row ni cy z∏ 850 • 728 – Ta pi cer ka skó rza na Blue/Red Sty le z∏ 6.545 • 833
– Przy go to wa nie do mont. telefonu z∏ 425 • 863 Wbu do wa ny tel. ko mór ko wy z∏ 2.550 • 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 i Portugalii z∏ 1.530
* w zale˝noÊci od wersji

2.0 TS IMPRESSION 118.150 1970 150 211 9,7 4-drzwiowy 136.020.1
2.4 JTD IMPRESSION 137.190 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.024.1
2.4 JTD PROGRESSION 141.950 2387 150 204 7,6 4-drzwiowy 136.102.1
2.4 JTD 20v PROGRESSION 151.130 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.101.1
2.4 JTD 20v PROGRESSION A/T 157.930 2387 175 222 7,5 4-drzwiowy 136.104.1
2.5 V6 24v PROGRESSION 150.450 2492 188 245 11,9 4-drzwiowy 136.156.1
3.0 V6 24v PROGRESSION A/T 169.575 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.105.1
3.0 V6 PROGRESSION 162.350 2959 220 241 12,5 4-drzwiowy 136.103.1
3.2 V6 24v DISTINCTIVE 168.300 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.303.1
3.2 V6 24v LUXURY 170.850 3179 239 245 12,5 4-drzwiowy 136.402.1
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4 1.9 JTD 150 KM STRADALE PROG. 110.500 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.056.3
1.9 JTD 150 KM PROGRESSION 119.000 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.046.3
1.9 JTD 150 KM DISTINCTIVE 127.500 1910 150 192 7,1 5-drzwiowy 116.086.3

102 – Spry ski wa cze re flek to rów z∏ 595 • 104 – Ro le ta ba ga˝ ni ka z∏ 425 • 200 – Ogrze wa nie dod. (tyl ko JTD) z∏ 1.700 • 208 – Fel gi alu mi nio we 17” (podwójna szprycha) chromowane z∏ 2.550 • 210
– La kier me ta li zo wa ny z∏ 1.700 • 211 – Ta pi cer ka skó rza na z∏ 3.825 • 213 – Autoalarm z∏ 1.275 • 230 – Re flek to ry kse no no we z∏ 2.550 • 231 – Fo te lik dla dziec ka Iso fix z∏ 935 • 245 – Przy ci ski
w kie row ni cy ste ru jà ce ra diem z∏ 510 • 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 • 357 – Re lin gi da cho we aluminiowe z∏ 1.275 • 400 – Elektr. otwie -
ra ny dach z∏ 2550 • 416 – Tem po mat z∏ 850 • 41l – System Bluetooth z∏ 1360 • 508 – Czuj ni k par ko wa nia z ty∏u z∏ 850 • 563 – Zmie niar ka CD  w baga˝niku z∏ 1.530 • 587 – Pa kiet zi mo wy z∏ 1.360
• 718 – Sys tem Hi-Fi Bose z subwooferem z∏ 2.550 • 732 – Fotele obszyte skórà P. Fiore z∏ 5.950 • 762 – Siat ka trzy ma jà ca ba ga ̋e z∏ 425 • 788 – Fo te le spor to we skó rza ne z∏ 4.250 • 833 – Przy -
sto so wa nie do mon ta ̋u te le fo nu z∏ 680 • 890 – Pa kiet Kom fort z∏ 680 • 903 – Con nect Nav (piktogramy) z∏ 9.265 • 976 – Lakier. lusterka bocz. z∏ 425 • 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∏ 1.530
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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∏. 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 z. 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 tyw∏am. 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 • 460 – 6 miejsc z∏ 2.210 • 493 – Elek tr. prze su wa ne drzwi bocz ne z∏ 3.230
• 565 – Zmie niar ka CD z∏ 1.700 • 628 – Po trój ne elek tr. otwierane okno da cho we z∏ 4.675 • 40F – Pa kiet skó rza no -elek trycz ny z∏ 8.075

• 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. (6 przyc.)
z∏ 765 • 320 – Ko ∏o kier. i ga∏ ka dêwi gni zm. bie gów w skó rze (w wer. z aut. skrz. bieg. tylko kierownica) 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 GranLuce z∏ 3.570 • 416 – Tempomat z∏ 1.190 • 432 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, posz. opony
205/50 z∏ 1.955  • 433 – Ko∏a ze stop. lekkich 16“, 2-kolor. posz. opony 205/50 z∏ 2.125 • 4CQ – Pakiet Dolce Far Poco: autom. klim. dwustr., przed. pod∏okietn., regulacja l´dêw. foteli przed., czujnik
zmierzchu, czujnik deszczu, czujnik parkowania, tempomat z∏ 4.675 • 4DK – Dezaktyw. pod. pow. pasa˝.* z∏ 255 • 4LG – Pod∏okiet. foteli przedn., reg. l´dêw. foteli przed. z∏ 680 • 4LK – Pakiet BOSE:
radioodtwarz. CD system Audio HiFi Bose, kier. i ga∏ ka 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´pna 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 184.117.0
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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 • 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 – Pod. pow. boczna przednia z∏ 1.190 • 508 – Czuj. par ko wa nia z∏ 595  • 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 ∏e ko ∏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 • 4DL
– Dwukol nadw. i tapic. Glamour (koÊç s∏on+bràz lub koÊç s∏on. + czerw.) - wersja B-colore z∏ 2.270 • 4DL – Dwukol nadw. i tapic. Glamour (szary+bràz) - wersja B-colore z∏ 2.270

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

• 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 • 982 – Ko∏o zapasowe styl klasyczny z∏ 1.105 • 991 – Ko∏o zapasowe styl elegancki z∏ 1.105
* – opcja chwi lo wo nie do st´p na dla wersji 3.2 A/T 

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 20v 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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ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

ul. Ci´˝arowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Wiceprezes Zarzàdu: Marek Kanafek

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

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

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

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

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

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

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Wiceprezes Zarzàdu: Alfredo d’Errico

ul. Konwojowa 51, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

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

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti
Marelli w Polsce

produkcja cz´Êci samochodowych
– oÊwietlenie

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja 
cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

zarzàdzanie i utrzymanie
nieruchomoÊci

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

us∏ugi celne

us∏ugi 
finansowe i leasingowe

us∏ugi faktoringowe

ochrona osób, mienia 
i ochrona przeciwpo˝arowa 
oraz transport

produkcja 
silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

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

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

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

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

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce stan na 15 paêdziernika 2005 r.

1. Fiat Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Auto Poland SA 

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

4. CNH Polska Sp. z o.o.  

5. Magneti Marelli Poland SA 

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

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

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

9. Comau Poland Sp. z o.o. 

10. Iveco Poland Sp. z o.o.  

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

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

13. Fiat Purchasing Poland Sp. z o.o.

14. Sadi Polska Sp. z o.o.

15. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.

16. Fidis Faktoring Polska Sp. z o.o.

17. SIRIO Polska Sp. z o. o.

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

2. Fiat Bank Polska SA 

3. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

Joint Ventures
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