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FIAT 124 SPIDER
POWRACA

Pierwsza jazda Alfą Giulią
Nagrody FCA dla dzieci pracowników
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D
Dnia 15 czerwca 1936 roku minęło 80 lat od debiutu Fiata 500 „Topolino”. Modelowi nadano nazwę „500”,
ponieważ taka była jego całkowita pojemność skokowa, ale szybko okrzyknięto go mianem „Topolino” (myszką) ze
względu na jego ograniczone rozmiary i przyciągającą wzrok linię. Auto powstało na życzenie Mussoliniego, który
zwrócił się do Giovanniego Agnelliego o zaprojektowanie samochodu kosztującego mniej niż 5000 lirów (ówczesna
waluta Włoch), który zmotoryzowałby Włochy. Model, opracowany przez Dantego Giacosę, był dwuosobowy, miał
silnik o pojemności skokowej 569 cm³, osiągał prędkość 82 km/h i zużywał 6 litrów paliwa na sto kilometrów. 
Był to wówczas najmniejszy samochód na świecie produkowany seryjnie: do 1955 roku, kiedy zakończono jego
produkcję, powstało 510 tysięcy egzemplarzy. Mimo iż Giacosa wyeliminował wszystko co zbędne cena początkowa
wynosiła 8900 lirów, ale była niższa niż cena modelu 508 Balilla, do tamtej pory najtańszego z wszystkich
ówczesnych Fiatów. 
W 1948 roku powstała wersja B wyposażona w nowy silnik, który generował wyższą o 3 KM moc,
pozwalającą osiągnąć prędkość maksymalną na poziomie 95 km/h przy jednoczesnym niższym zużyciu paliwa
(5 l/100 km). W 1949 roku, wraz z pojawieniem się wersji C, nadeszły kolejne istotne zmiany w karoserii
i mechanice. Najważniejszą z nich było zastosowanie głowicy z aluminium, a nie z żeliwa. Na uwagę zasługiwał
także układ ogrzewania wnętrza samochodu i odparowywania szyby przedniej: po raz pierwszy stosowany seryjnie
przez markę Fiat.  
Model „Topolino” produkowany był na licencji również poza granicami Włoch. W Polsce na przykład montowała go
w latach 1937-1939 spółka Polski Fiat w swoich warsztatach w Warszawie przy ul. Sapieżyńskiej i Nabielaka. 

OSIEMDZIESIĄT LAT
TOPOLINO

WŁOSKI MIT





5FCA Wokół Nas

Osiemdziesiąt lat Topolino                                            3

Ze świata FCA                                                              6

Wyczekiwana z niecierpliwością: 
Alfa Romeo Giulia                                              8

Nowy spider Fiata                                                       14

Fiat 500 Riva – symbol włoskiego piękna         22

Nowa era Fiata Professional                                        24

Na pierwszym planie                                                   26

Nagrody dla dzieci pracowników 
za wyniki w nauce                                            28

Srebrny medal WCM dla fabryki zawieszeń 
Magneti Marelli                                                            34 

Tychy pożegnały Forda Ka                                          38

Czas na zasłużony wypoczynek                                  40

Camp Jeep w pięknej scenerii                         42

Dzieci segregują śmieci                                               45

Bieg Fiata                                                                    48

Dzień dla rodziny w Bielsku-Białej                   50

Lato na talerzu                                                            54

Pasje pracowników: Bieg w chmurach            60

Książki                                                                        64

Nowości                                                                      65W
 N

U
M

E
R

Z
E

8

42 50

60

FCA Wokół Nas
SIERPIEŃ 2016

rok XX/3 • numer 122 

Wydawca
Fiat Chrysler Polska Sp. z o.o.

Odpowiedzialny za edycję w Grupie FCA
Claudio D’Amico

Redaktor Naczelny
Filippo Gallino

Z-ca Redaktora Naczelnego
Francesco Novo

Redakcja 
Satiz Poland Sp. z o.o.

Mirosława Malich
Jakub Wężyk

Studio graficzne
Irena Nycz-Imielska
Maciej Feodorów

Reklama
Gabriela Kolonko
tel.: 33 8132761
kolonko@satiz.pl

Opracowanie, 
łamanie i przygotowanie do druku

Satiz Poland

SATIZ POLAND Sp. z o.o.
ul. Sempołowskiej 19
43-300 Bielsko-Biała

www.satiz.pl
e-mail: redakcja@satiz.pl

Druk
Dimograf

Bielsko-Biała

Nakład
11.600 egz.

Oddano do druku 
4 sierpnia 2016 r.

22
28



6 FCA Wokół Nas

City car w rytmie samby
BRAZYLIA

Nowa linia świateł LED
w Magneti Marelli

W zakładzie Magneti Marelli w meksykańskim Juàrez
uroczyście otwarto nową linię produkcyjną modułów

LED. Rozszerzenie produkcji zaawansowanych
technologii oświetleniowych w tym meksykańskim

zakładzie ma zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie
na oświetlenie o wysokim wskaźniku zaawansowania
technologicznego na rynkach, jakie obejmuje obszar

NAFTA. Przewiduje się, że udział produktów
z wykorzystaniem technologii LED w oświetleniu

przednim wzrośnie w tym obszarze z około 20 procent
w 2016 do około 50 w 2020 roku. Przy produkcji tej
zatrudnionych będzie początkowo 115 pracowników
(165 do końca 2016 r.), a do końca 2017 roku 400. 

Zakład w Juárez, wytwarzający reflektory od 1997
roku, jest jedną z największych fabryk Magneti Marelli.

Zatrudnia ponad 3000 pracowników produkujących
różne oświetlenia, jak reflektory, lampy, światła tylne

i moduły elektroniczne.

MEKSYK

Srebro dla Toledo
Zakład FCA US Toledo w Ohio, jako pierwsza fabryka

montażowa w Stanach Zjednoczonych i trzecia w całej Ameryce
Północnej, uzyskał srebrny medal World Class Manufacturing.

Poziom ten został przyznany zakładowi po dwudniowym audycie,
w ramach którego otrzymał on 60 punktów w różnych filarach,
wykazując się wielkim postępem we wdrażaniu metody WCM.

„Pracownicy w Toledo od dawna zaangażowani są w rozwój
brandu Jeepa, który w tym roku obchodzi swoje 75. urodziny –

powiedział Brian Harlow, Vice President Manufacturing FCA
North America. – Tym samym wykazali się zrozumieniem

i czynnym udziałem we wdrażaniu metodologii WCM”.

USA

ZE ŚWIATA FCA

Najnowszy samochód miejski Fiata nazywa się Mobi
i produkowany jest w Brazylii. Ma długość 3,56 metra 
i jest kompaktowym crossoverem z pięcioma drzwiami,
wyposażonym w 4-cylindrowy silnik o pojemności zaledwie
jednego litra, ale o mocy aż 75 KM. Dzięki systemowi
Flexfuel silnik może pracować zarówno na benzynę,
alkohol metylowy, jak i mieszankę obydwu paliw. Klienci
mają do wyboru sześć wersji wyposażenia, które zadowolą
ich potrzeby. Auto jest połączone z siecią dzięki aplikacji
App Live On. Za jej pomocą można komunikować się
z pojazdem, używać nawigacji i słuchać muzyki w streamingu.



przygotowane przez redakcję
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Magneti Marelli 
zainaugurowała 
nową siedzibę
Podczas Targów samochodowych Auto
China 2016 w Pekinie zaprezentowano
nową siedzibę firmy w Szanghaju oraz
salon wystawowy z najnowszymi
technologiami motoryzacyjnymi. W ten
sposób Magneti Marelli świętowało
rocznicę dwudziestolecia swojej obecności
w Chinach. Przygoda z tym rynkiem
rozpoczęła się w 1996 roku, a w ciągu
ostatnich 20 lat firma zainwestowała
w Chinach ponad 300 mln euro w biznes,
który dzisiaj wart jest blisko 550 mln euro
i obejmuje 11 zakładów produkcyjnych
rozrzuconych po całym kraju. W nowej
siedzibie swoje biura ma cały staff,
administracja i handel z obszarów
Powertrain, Automotive Lighting, układów
wydechowych, zawieszeń i Aftermarket.
W siedzibie zlokalizowano także dwa
ośrodki badawczo-rozwojowe oraz obszary
biznesu Powertrain i Automotive Lighting.

CHINY

Również w tym roku spółka FCA wzięła udział w najbardziej prestiżowej imprezie poświęconej samochodom i samochodowym
legendom – Goodwood Festival of Speed, odbywającej się w angielskim hrabstwie West Sussex. Alfa Romeo, Abarth i Fiat
zaprezentowały podczas tego motoryzacyjnego święta nie tylko swoje legendarne modele, lecz także najnowsze produkty. Swe
wdzięki pokazały: Alfa Romeo Giulia TI Super z 1963 roku i Le Mans z 1970 roku (na co dzień prezentujące się w Muzeum
Historycznym w Arese) oraz legendarny model 124 Abarth Rally Gr.4 z 1975 roku i Fiat S61 Corsa z 1908 roku. Obok nich 
na słynnym torze wokół zamku stanęły między innymi modele: 4C, 124 Spider, 595 Competizione, Giulia, Giulietta i Mito. 

ANGLIA

Jeep poszerza gamę 
Po udanym starcie produkcji Jeepa Cherokee, który od października
zeszłego roku schodzi z linii chińskiej fabryki w Changsha, przyszedł

czas na Jeepa Renegade i rozpoczęcie jego produkcji w nowym
zakładzie GAC FCA w Guangzhou. Na ceremonii inaugurującej obecni

byli przedstawiciele rządu oraz kierownictwa przedsiębiorstwa. „Ten
dzień wyznacza nowy etap naszej globalnej strategii ekspansji marki

Jeep – powiedział Sergio Marchionne, prezes Zarządu FCA, – a także,
co równie ważne, wzmacnia współpracę z Grupą GAC, naszym stałym

i uznanym partnerem w Chinach”. Zakład w Guangzhou, zbudowany
wspólnymi siłami przez GAC i FCA, może produkować aż do 160

tysięcy pojazdów rocznie. Został zorganizowany w myśl zasad WCM
i wyposażony w maszyny ostatniej generacji oraz zaawansowany

system ochrony środowiska naturalnego.

CHINY

FCA w Goodwood
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W salonach sprzedaży Alfy Romeo
trwa przyjmowanie zamówień na

wyczekiwaną z niecierpliwością
Giulię – najnowszy model marki.

GIULIA Z PASJĄ

Zainteresowanie Giulią jest
bardzo duże – mówi Sła-
womir Szałkowski, Country

Manager marki Alfa Romeo w FCA
Poland. – Polscy klienci mogą się
decydować na samochody w trzech
wersjach: Giulia, Giulia Super i naj-
mocniejszą Quadrifoglio”. Najnow-
szą Alfę Romeo pokazano po raz
pierwszy w Polsce podczas odby-

wającego się w Kielcach Grand Prix
Dziennikarzy. Wcześniej, bo w maju
motoryzacyjni dziennikarze włoscy
i przedstawiciele prasy zagranicznej
mieli okazję przetestować Giulię na
ulicach miasta Balocco (północne
Włochy) i w jego okolicach, a także
na należącym do FCA torze testo-
wym, gdzie odbyły się jazdy próbne
najsilniejszej wersji samochodu.

„



testowe nową Giulią były jednym
z bardziej wyczekiwanych wy-
darzeń w tegorocznym motoryza-
cyjnym kalendarzu.
Podczas pierwszego spotkania mie-
liśmy okazję poznać zarówno naj-
mocniejszą wersję Quadrifoglio,
jak i turbodiesla o mocy 180 KM,
bo większość sprzedaży nowej Giulii
mają stanowić rzędowe, czterocy-
lindrowe silniki benzynowe i Diesla. 
Stopniując emocje, postanowiłem
najpierw przejechać się wersją wy-
sokoprężną z nową, ośmio bie go -
wą automatyczną skrzynią bie-
gów. Na nierównych asfaltach wo-
kół włoskiego Balocco, gdzie zlo-
kalizowany jest tor testowy FCA, od
razu zwróciłem uwagę na zwartość
i sztywność konstrukcji Giulii.
Zawieszenie bardzo cicho i kom-
fortowo tłumi nierówności, do wnęt-
rza nie dochodzą żadne trzaski
i skrzypienia, mimo że do naszej
dyspozycji oddano przedproduk-
cyjne egzemplarze. Skrzynia bardzo
miękko zmienia kolejne przełożenia,
a silnik na nis kich obrotach nie daje
brzmieniem znać, że zasilany jest
olejem napędowym. Po wyjechaniu
na autostradę okazało się, że we

10 FCA Wokół Nas

Włosi długo podgrzewali atmosferę
przed wprowadzeniem Giulii na ry-
nek, karmiąc nas niewiarygodnymi
wręcz danymi i informacjami tech-
nicznymi. Napęd na tył... Silnik V6
biturbo i ponad 500 KM... Przyśpie-
szenie do „setki” w zaledwie 3,9 s...
Manualna skrzynia biegów… Re-
welacyjny czas okrążenia toru 
Nürburgring na poziomie 7 minut
i 39 s... I to wszystko w jednym sa-
mochodzie! Dla mnie pierwsze jazdy

Szymon Sołtysik

OD LICZB DO EMOCJI
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Alfa Romeo Giulia otrzymała 5
gwiazdek Euro NCAP w teście zde-
rzeniowym, uzyskując wynik 98%,
jeśli chodzi o ochronę dorosłych pa-
sażerów. Jest to najwyższa punkta-
cja uzyskana dotychczas przez sa-
mochód, nawet biorąc pod uwagę
bardziej zaostrzony system ocenia-
nia wprowadzony w 2015 roku. Do-
brze, bo aż na 81% oceniono bez-
pieczeństwo, jakie zapewnia Giulia
podróżującym nią dzieciom.
Rekordowy wynik w teście zde-
rzeniowym Giulia osiągnęła dzięki
dwóm zasadniczym elementom:
z jednej strony dostępności licznych
systemów bezpieczeństwa, z drugiej
– sztywnej, wytrzymałej, a jedno-
cześnie lekkiej strukturze nośnej

nadwozia. Uzyskano ją dzięki
szerokiemu zastosowa-

niu ultralekkich mate-
riałów, takich jak
włókno węglowe,
aluminium, kompo-
zyt oraz tworzywa
sztuczne. Wśród
najbardziej zawan-
sowanych rozwią-
zań zapewniają-
cych bezpieczeń-

wnętrzu można swobodnie rozma-
wiać bez podnoszenia głosu nawet
przy prędkościach rzędu 150-160
km/h, a na jednym 52-litrowym
zbiorniku paliwa powinno udać się
pokonać trasę z Wenecji do Biel-
ska-Białej. 
Najmocniejsza wersja Giulii, ozna-
czona zieloną czterolistną koni-

czyną, czekała na mnie na torze
testowym w Balocco. Już na pierw-
szy rzut oka różni się od „zwykłej”
dodatkowymi wypustami powietrza
na masce z włókna węglowego
i bardziej muskularną sylwetką
podkreśloną przez zmienione zde-
rzaki i spojlery progowe. Mogłem
pokonać zaledwie dwa okrążenia

stwo należy wymienić IBS (Integra-
ted Brake System) – innowacyjny
system elektromechaniczny łączący
kontrolę stabilności z tradycyjnym
wspomaganiem hamulców i zmniej-
szający znacznie drogę hamowa-
nia. Giulia jadąca z prędkością
100 km/h zatrzymuje się po 38
met rach, a auto w wersji Quadri-
foglio po 32 metrach. Ponadto opa-
tentowany schemat zawieszenia
z ekskluzywną technologią Alfa-
Link oraz najbardziej bezpośredni
układ kierowniczy w segmencie za-
pewniają maksymalną przyczep-
ność samochodu do nawierzchni
oraz łatwą i intuicyjną kontrolę nad
pojazdem w każdej sytuacji.
W Giulii zastosowano wiele zaawan-
sowanych technicznie systemów
wspomagania kierowcy. Np. FCW
(Forward Collision Warning) z auto-
nomicznym systemem hamulco-
wym (Autonomous Emergency
Brake) i funkcją rozpoznawania pie-
szych sprawdza, wykorzystując
czujnik radarowy oraz kamerę
wmontowaną w przednią szybę, czy
samochód nie zbliża się na swym
torze jazdy do innego pojazdu lub
przeszkody, sygnalizując kierowcy

ryzyko ewentualnej kolizji. Jeśli kie-
rowca nie zareaguje, system ha-
mulcowy AEB (Autonomous Emer-
gency Brake) hamuje automatycz-
nie tak, aby uniknąć kolizji lub
zmniejszyć jej następstwa. Ponadto,
dzięki funkcji rozpoznawania pie-
szych, interpretuje informacje po-
chodzące równocześnie z radaru
i kamery i jest w stanie samodziel-
nie wyhamować samochód z pręd-
kości do 60 km/h. Natomiast sys-
tem LDW (Lane Departure Warning)
ostrzega przed niezamierzonym zje-
chaniem z własnego pasa ruchu.
Systemy te znajdują się w standar-
dowym wyposażeniu Alfy Giulia. Do-
datkowo w aucie można zainstalo-
wać BSM (Blind Spot Monitoring).
Jest to asystent martwego pola
z system detekcji obiektów na dro-
dze cofania, który monitoruje po-
przez czujniki obszar wokół samo-
chodu. Wspomaga kierowcę pod-
czas zmiany pasa ruchu i wyprze-
dzania, a także podczas wyjazdu
z parkingów.

Na stronie
obok:

W Balocco
nową Alfę
testował
Szymon
Sołtysik,
redaktor
naczelny
TopGear

Polska. Jego
wrażenia

w tekście obok

PIĘĆ GWIAZDEK

toru, ale i to wystarczyło, by wersja
Quadrifoglio odkryła swój potencjał.
Nowy silnik V6 jest mocny w całym
zakresie obrotów i świetnie maskuje
swoją turbodoładowaną naturę. Po
przestawieniu układu DNA w tryb
Race układ wydechowy zaczyna
grzmieć pełną piersią, system sta-
bilizacji ESC wyłącza się i wówczas
można skosztować pełnego smaku
czterolistnej koniczyny doprawio-
nego aromatem dymu spod tylnych
kół. To moment, w którym suche
liczby zmieniają się w czyste emo-
cje. Nie mogę się doczekać kolej-
nego kontaktu z tym samochodem!.  



W teście Giulii uczestniczyli także
nasi redakcyjni koledzy z Włoch,
którzy przekazali nam wrażenia
z jazdy i charakterystyki samo-
chodu: „Adrenalina skoczyła nam
już wtedy, gdy usłyszeliśmy ryk
510-konnego silnika 2.9 V6 Bi-
Turbo. Prawdziwe emocje poczu-
liśmy, kiedy obok kierowcy testo-
wego, pokonaliśmy pierwszy odci-
nek toru. Giulia Quadrifoglio „po-
chłaniała” każdą prostą i każdy za-
kręt toru w Balocco, pewnie trzy-
mając się nawierzchni dzięki tyl-
nemu napędowi. Podziw budziła
szybka reakcja na naciskany pedał
przyspieszenia. Wynoszący aż
600 Nm moment silnika BiTurbo

sprawia, że Giulia może poruszać
się z prędkością 307 km/h i przy-
spieszać od 0 do 100 km/h w 3,9
sekundy. 
Jeszcze bardziej zdecydowane
wciśnięcie pedału przyspieszenia
spowodowało, że nas wciskało
w siedzenia, a mimo to czuliśmy
się bezpiecznie. System kontroli
trakcji doskonale bowiem pełnił
swoją funkcję, zaś rozkład mas
w proporcji po 50% na przód i tył
umożliwiał płynne zmiany kierunku.
Najbardziej bezpośredni w tej klasie
układ kierowniczy zadziwiał łatwo-
ścią i precyzją prowadzenia. Można
go naprawdę uważać za wartość
dodaną tego sedana, podobnie jak
najlepszy w kategorii stosunek
masy do mocy, uzyskiwany dzięki
zmniejszeniu masy każdego kom-
ponentu oraz zastosowaniu ultra-
lekkich materiałów: włókna węglo-
wego w przypadku wału napędo-
wego i aluminium w przypadku sil-
ników, zawieszeń, hamulców, drzwi,

nadkoli i pokrywy komory silnika. 
Co więcej, niska masa nie ma tutaj
negatywnego wpływu na sztywność
skrętną tego samochodu, komfort
i doskonałe własności jezdne. Do tej
ostatniej cechy przyczyniają się rów-
nież zawieszenia. Z przodu zasto-
sowano rozwiązanie dwuwaha-
czowe i półwirtualną oś skrętną
(patent Alfy Romeo), która – poprzez
utrzymywanie na stałym poziomie
przyczepności opony do nawierzchni
na zakręcie – gwarantuje wysokie
przyspieszenia boczne, a tym sa-
mym naturalne i instynktowne pro-
wadzenie w każdej sytuacji i przy
każdej prędkości. Na osi tylnej
mamy schemat wielowahaczowy,
który zapewnia równocześnie i kom-
fort, i doskonałe osiągi. 
Kierowca zademonstrował nam
cztery możliwe tryby jazdy, więc
mieliśmy okazję poczuć, jak samo-
chód zachowuje się w zależności
od wybranej opcji: Dynamic, Natu-
ral, Advanced Efficiency i Race. Sys-
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WARTO
BYŁO CZEKAĆ

Stefania Castano



temy wspomagania jazdy nie są wy-
łączane całkowicie w miarę zmie-
niania danego ustawienia. Po prostu
im bardziej dynamiczny tryb, tym
stają się bardziej pobłażliwe. W przy-
padku Giulii jednak, jak na praw-
dziwą Alfę Romeo przystało, elek-
tronika nie jest nigdy inwazyjna, ale
stanowi element wsparcia, który za-
pewnia doskonałe wrażenia z jazdy.
Podobnie zresztą jak wyszukane
systemy bezpieczeństwa, między
innymi Integrated Brake System
(IBS), który znacznie skraca drogę
hamowania, i aktywne zawieszenia,
zapewniające wyjątkowy komfort.
W wersji Quadrifoglio do tych urzą-
dzeń dołącza technologia Torque
Vectoring, powodująca idealny roz-
dział momentu pomiędzy dwa koła
osi tylnej oraz Alfa Active Aero
Splitter, czyli system aktywnie ste-
rujący dociskiem przodu przy wy-
ższych prędkościach. W rezultacie
mamy do czynienia z samochodem,
który daje frajdę za kierownicą
i można go idealnie kontrolować.
To zaś liczy się nie tylko w przy-
padku najmocniejszej jego od-
miany. Zalety dynamiczne pozos-
tałych samochodów w gamie Giulii
są bowiem równie dobre, choć nie
aż tak „agresywne” jak w wersji
Quadrifoglio. 
Wypróbowaliśmy auto z silnikiem

2.2 turbodiesel o mocy 180 KM
i manualną skrzynią biegów na dro-
dze – częściowo miejskiej, czę-
ściowo górskiej i częściowo auto-
stradowej. Samochód wykazał się
stabilnością i przyjemną jazdą, ale
o sportowym charakterze, na co
korzystnie wpłynęły bezpośredni
i precyzyjny układ kierowniczy oraz
zawieszenie skalibrowane tak, iż
trudno mu cokolwiek zarzucić. 
Ale samochodem chce się nacie-
szyć również oko. Posągowa linia
Giulii, nisko położony środek cięż-
kości, niezwykle dopracowana aero-
dynamika (współczynnik oporu 0,25
Cx w przypadku wersji standardo-
wych i 0,32 Cx w przypadku Quad-
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rifoglio). Wnętrze jest przestronne,
wygodne i dobrze wygłuszone. Za-
projektowano je tak, by to kierowca
czuł się w nim najważniejszy. Nie
bez powodu wszystkie podstawowe
elementy sterowania są wbudowane
w kierownicę. Za pomocą pokręteł
pomiędzy siedzeniami steruje się
natomiast przełącznikiem Alfa DNA
oraz ostatniej generacji systemem
informacyjno-rozrywkowym Con-
nect 3D Nav z ekranem 8,8 cala.
Przyjemne nawiązanie do modeli
z przeszłości pojawiło się w zestawie
wskaźników stworzonym na kształt
lornetki (z wyświetlaczem 3,5 lub
7 cali w zależności od wersji wypo-
sażenia)”. 



14 FCA Wokół Nas



„New old tech”: termin ten według
designerów z Centrum Stylu Fiata najlepiej

oddaje nawiązanie Fiata 124 Spider do
przeszłości pod względem stylu. Oprócz

modelu i jego sportowej wersji z logo
Abartha nad Jeziorem Garda

zaprezentowano także Fiata 500S oraz
nową gamę Abartha 595.

Francesca Rech

SPIDER FIATA
NOWY
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Dokładnie pięćdziesiąt lat po wprowadze-
niu dwumiejscowej ikony lat sześćdzie-
siątych i siedemdziesiątych na rynek po-

wraca Fiat 124 Spider, najwyższy wyraz emocjonalnego
ducha marki. Nowy model, składający hołd oryginal-
nemu samochodowi, zaprezentowano międzynarodowej
prasie w pięknej scenerii Jeziora Garda. Podobnie
jak kiedyś uwagę przyciąga jego linia: smukła i ponad-
czasowa sylwetka, piękny bok o doskonałych propor-
cjach, nisko położony środek ciężkości, wycofany prze-
dział pasażerski i długa pokrywa komory silnika niczym
w samochodzie sportowym z klasycznymi „przetłocze-
niami” eksponującymi moc znajdującego się pod nią
silnika. Reflektory przednie Full LED nadają samocho-
dowi masywny, ale nie agresywny charakter, ponieważ
Fiat 124 Spider to samochód stworzony z myślą o eks-
cytujących wrażeniach z jazdy.
Zaprojektowanie wnętrza rozpoczęto od analizy jego
poprzednika. Centrum Stylu Fiata przeanalizowało użyte
wcześniej materiały i uszyło na miarę wystrój wnętrza
nowego Fiata 124 Spider, przywiązując wagę zwłaszcza
do: kierownicy, gałki dźwigni zmiany biegów, dźwigni
hamulca ręcznego, miękkiej deski rozdzielczej, siedzeń
z widocznymi przeszyciami, zagłówków i składanego
dachu. Każdy element został jakby wyrzeźbiony w jego
wnętrzu, by nadać modelowi niepowtarzalny styl. Jeśli
bowiem w nazwie oraz w pewnych detalach widoczne
jest nawiązanie do przeszłości, to pod względem
zastosowanych rozwiązań technologicznych nowy
124 Spider jest niezwykle nowoczesny. Przykładem
tego są między innymi adaptacyjne reflektory przednie,
kamera cofania, stal wysokowytrzymałościowa w nad-
woziu, system informacyjno-rozrywkowy z ekranem do-
tykowym o przekątnej 7 cali, radiem cyfrowym, panelem
sterowania multimediami i funkcją Bluetooth. Wśród
elementów zapewniających wygodę nie zabrakło pod-
grzewanych siedzeń, systemu dostępu do samochodu
i uruchamiania go bez użycia kluczyka oraz – na za-
mówienie – systemu audio Bose, obejmującego aż
dziewięć głośników, w tym cztery wbudowane w za-
główki. Składanym dachem łatwo się steruje, a gdy
jest otwarty zapewnia niesamowite emocje wynikające
z jazdy na świeżym powietrzu. 

Model dostępny jest w dwóch wersjach wyposaże-
nia: 124 Spider i Lusso. Do wyboru jest osiem ko-
lorów: dwa lakiery pastelowe (czerwony Passione i biały
Gelato), pięć metalizowanych (czarny Vesuvio, szary
Argento, szary Moda, brązowy Magnetico, błękitny Italia)
oraz perłowy lakier biały Ghiaccio. Fiata 124 Spider
napędza niezawodny silnik turbodoładowany z czterema
cylindrami, o pojemności 1,4 litra, wyposażony
w technologię Multiair zastosowaną po raz pierwszy
w samochodzie z napędem na tylną oś. Generuje on
140 KM i 240 Nm momentu obrotowego, a pracuje
w parze z manualną, 6-stopniową skrzynią biegów.
Fiat 124 Spider nie musi się także wstydzić swoich
osiągów: prędkość maksymalna wynosi 215 km/h,
a „do setki” rozpędza się w 7,5 sekundy. Nowy kabriolet
wyposażony jest w zawieszenie czterowahaczowe
z przodu i układ Multi-link na osi tylnej, schemat został
tak skalibrowany, aby zwiększać stabilność podczas
hamowania i skręcania, a tym samym zapewnić nie-
samowitą przyjemność prowadzenia.
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Pięćdziesiąt lat po ikonie
lat 60. powraca model

124 Spider, emocjonalny
duch marki Fiat

Na dole, 
po prawej

stronie,
Fiat 124 Spider
wczoraj i dziś:

te same
uwodzicielskie
linie i smukła

sylwetka.
Nowy model

Fiata wyróżnia
się bogatym

w technologie
wnętrzem,

zapewniającym
wysoki komfort
i ekscytujące

wrażenia
z jazdy
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W latach 70. szybki spider 124 Abarth Rally wygrywał
liczne rajdy samochodowe. Budził duże emocje nie
tylko w tych, którzy zasiadali za jego kierownicą, lecz
także w podziwiającej go publiczności. Dzisiaj, czter-
dzieści lat później, w Officine Abarth debiutuje nowy
Abarth 124 spider, sportowa odmiana modelu marki
Fiat. Dostępny jest zarówno w wersji z manualną, jak
i z automatyczną skrzynią biegów Esseesse, opraco-
waną we współpracy z zespołem Abarth Racing Corse.
Ten nowy dwumiejscowy kabriolet z logo skorpiona
wnosi do oferty marki model z napędem na tylne koła.
Zapewnia niezłe osiągi dzięki silnikowi 1.4 Turbo
Multi air o mocy 170 KM i momencie 250 Nm oraz nie-
wygórowanej masie (maks. 1060 kg). Sto kilometrów
na godzinę osiąga w 6,8 sekundy, a rozwijana przez
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ABARTH 124 SPIDER, 
POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI

niego prędkość maksymalna to 232 km/h. Wydaje przy
tym dźwięk, typowy dla prawdziwego Abartha: w road-
sterze tym montowany jest bowiem seryjnie sportowy
układ wydechowy Record Monza z zaworem Dual Mode,
zaś układ hamulcowy z czterotłoczkowymi zaciskami
przednimi został wykonany przez firmę Brembo.
Również Abarth 124 spider nawiązuje do modelu z lat
siedemdziesiątych, zwłaszcza czarnym matowym la-
kierem na obu pokrywach oraz ciemną tapicerką wnęt-
rza wykonaną z Alcantary. Czerń współgra tutaj z kolo-
rem szarym Forgiato, którym pomalowano 17-calowe
felgi, rollbary oraz ramę szyby przedniej, a kontrastuje
z nią czerwień Corsa zastosowana na przednim spoj-
lerze i obudowach lusterek. W przypadku wyboru ka-
roserii polakierowanej na czerwono lub niebiesko detale
w kolorze czerwonym Corsa zastępowane są kolorem
szarym Titanio. Kolory karoserii noszą nazwy nawiązu-
jące do sukcesów dawnego Abartha 124 spider: „Biały
Turini 1975”, „Czerwony Costa Brava 1972”, „Niebieski
Isola d’Elba 1974”, „Szary Portogallo 1974” i „Czarny
San Marino 1972”.
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Mopar dla kabrioletów marki Fiat i Abarth
Marka będąca punktem odniesienia w zakresie usług, Obsługi Klienta,
oryginalnych części zamiennych i akcesoriów do samochodów marek grupy
FCA wykonała specjalną linię akcesoriów do modelu Fiat 124 Spider. 
Wśród nich m.in. bagażnik tylny, obudowy lusterek w kolorze Bright Silver oraz
unikalne felgi nawiązujące do tego legendarnego włoskiego modelu sprzed lat.
Dla usportowionej wersji Abartha natomiast przewidziano „Mopar Vehicle
Protection”, usługę, która pozwala utrzymać samochody w optymalnych
warunkach dzięki bogatej gamie umów serwisowych, gwarantowanych przez
Grupę Fiat Chrysler Automobiles i stworzonych z myślą o zapewnianiu
przyjemności podróżowania własnym samochodem bez jakichkolwiek
zmartwień. Tylko „Mopar Vehicle Protection” daje pewność, że wszystkie usługi
techniczne będą wykonywane przez profesjonalistów w warsztatach
autoryzowanej sieci w całej Europie, która będzie stosowała wyłącznie
oryginalne części zamienne. 



„Rewolucja osiągów”. Tak Paolo Gagliardo, szef marki
Abarth określił nową gamę modelu 595: dwie karo-
serie – hatchback i kabriolet – trzy poziomy osiągów,
nawet 180 KM mocy oraz zaawansowane wyposażenie.
Od 2008 roku do teraz na całym świecie ponad 100
tysięcy klientów wybrało model 595, a gama została
odświeżona właśnie w oparciu o to, czego miłośnicy
„skorpiona” zawsze oczekują od marki: osiągów, tech-
nologii i stylu. „Wiele z nowości najnowszego Abartha
595 – powiedział Gagliardo na konferencji prasowej –
jest owocem doświadczeń zdobytych przy opracowy-

waniu modelu Abarth 695 Biposto. Każdy pojedynczy
detal modelu 595 został zaprojektowany z myślą
o osiągach: wyższą wydajność chłodzenia zapewnia
nowe wzornictwo zderzaka przedniego; lepszą widocz-
ność w ciągu dnia i w nocy polieliptyczne reflektory;
większą kontrolę prowadzenia nowa ergonomiczna,
sportowa kierownica; a moc – nowe, mocniejsze silniki.
Do wyboru są trzy wersje wyposażenia: 595, idealna
wersja pozwalająca rozpocząć swą przygodę ze światem
Skorpiona; 595 Turismo, czyli wyścigowe osiągi w miej-
skim samochodzie; oraz odmiana 595 Competizione
o mocy 180 koni, teraz dostępna z samoblokującym
mechanizmem różnicowym oraz amortyzatorami Koni
ESD w standardzie. Nowe są również kolory nadwozia:
żółty Modena, czerwony Abarth, biały Iridato Tristrato
oraz piękne propozycje dwukolorowe: czarny Scor-
pione/niebieski Podio, czarny Scorpione/ szary Record
i szary Pista/czerwony Abarth. We wnętrzu uwagę
zwraca nowa sportowa kierownica spłaszczona u dołu,
debiutujący system multimedialny Uconnect ze wskaź-
nikami pozwalającymi monitorować własne wyczyny
na torze wyścigowym, a także system Hi-Fi Beats Audio
o mocy 480 W z 7 głośnikami. Wśród opcji znalazły się
siedzenia Corsa by Sabelt ze skóry i Alcantary ze szkie-
letem z włókna węglowego. 
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Nad Jeziorem Garda
pojawiła się także okazja

do pokazania nowej
gamy Abartha 595 oraz

Fiata 500S.

MAŁE ŁOBUZIAKI
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Fiat 500S o duszy „bad boy”
Centrum Stylu Fiata dodało szczyptę pieprzu do nowego Fiata 500, by stworzyć wersję „ESSE” (S),
dynamiczną odmianę, która uwiedzie miłośników sportowej jazdy. Model oferuje te same rozmiary co
ikona marki Fiat, ale bogatsze wyposażenie. Jego zewnętrzne elementy stylistyczne mają kojarzyć się
z „niegrzecznym chłopcem”, począwszy od unikalnego lakieru „Satin Graphite” zastosowanego na
klamkach drzwi i pokrywie tylnej, obudowach lusterek i felgach. Sportowy charakter mają też nowe
zderzaki, obniżenia progów, spojler tylny i trapezoidalna końcówka rury wydechowej pokryta chromem,
przednie wloty powietrza o strukturze plastra miodu oraz „zadziorna” kratownica w zderzaku tylnym.
Nowe są również felgi aluminiowe o przekątnej 15 i 16 cali. Te ostatnie wykończono czarnym matowym
lakierem i zastosowano diamentowy szlif. Dopełnieniem agresywnego stylu są przyciemniane szyby oraz
dwa nowe kolory zewnętrzne: metalizowany błękit Italia oraz matowa zieleń Alpi z ciemnym
wykończeniem. Żądzę „ścigania się” widać również w środku. Fiata 500S wyposażono bowiem w nowe
czarne siedzenia z czerwonymi przeszyciami oraz logo „500S” na oparciach i profile siedzeń do wyboru
w kolorze błękitnym, białym oraz żółtym, dopasowywane do kolorystyki paneli drzwi. Deska rozdzielcza,
kierownica, oraz gałka dźwigni zmiany biegów posiada matowe srebrne poszycie. Na zamówienie
dostępna jest tapicerka ze skóry Frau z białymi lub błękitnymi detalami. Na pokładzie znalazło się wiele
zastosowań technologicznych: między innymi system Uconnect z 7-calowym wyświetlaczem
dotykowym, umożliwiający wyświetlanie na ekranie funkcji smartfona z systemem Android lub iOS.
W standardzie oferowana jest klimatyzacja, elektrycznie sterowane lusterka oraz system Blue&Me
z elementami sterowania radiem na kierownicy.

Obok
Fiat 500S,

wersja
dedykowana
miłośnikom
sportowych
wrażeń oraz

„niegrzecznym
chłopcom”.
U dołu, po

lewej, nowy
Abarth 595

Competizione,
prezentujący
sportowy styl
i osiągi bez

żadnych
kompromisów
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FIAT 500 RIVA

Nowy model nawiązuje do luksusowych 
łodzi słynnej marki, będącej od 1842 roku

synonimem elegancji i doskonałości.

WŁOSKIEGO PIĘKNA
SYMBOL
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Fiat we współpracy z historyczną marką Riva, od
zawsze będącą wyrazem elegancji i włoskiego
stylu, wprowadza na rynek limitowaną, eksklu-

zywną serię specjalną 500. Nowy Fiat 500 Riva wyróż-
niają unikalne detale w kolorze „blu sera”: obudowy lu-
sterek i chromowane klamki oraz listwa na pokrywie
komory silnika nawiązujące do elementów stylistycznych
typowych dla łodzi firmy Riva. Nietypowe i ekskluzywne
są również aluminiowe, dwudziestoramienne felgi 16"
ze specjalnym granatowym wykończeniem wykonane
wyłącznie dla tej serii. Wzrok przyciągają także unikalne
materiały zastosowane we wnętrzu, jak gałka dźwigni
zmiany biegów z drewna mahoniowego czy deska roz-
dzielcza z intarsjami z klonu. Te same cenne materiały
są do dziś stosowane w produkcji jachtów marki Riva,
stanowiących doskonałe połączenie wyrafinowanej tech-
nologii i wysokiej jakości ręcznego wykonania. 
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Na rynku zadebiutowały nowe samochody Fiata
Professional. Oprócz modelu Fullback, pick-
upa zapełniającego lukę w segmencie, w któ-

rym marka nigdy jeszcze nie gościła, w ofercie pojawiły
się Talento i nowe Fiorino. Dzięki nim proponowana
przez markę Fiat Professional oferta typu „full liner”
otwiera nowe globalne możliwości i będzie jeszcze bar-
dziej niż dotychczas ukierunkowana na potrzeby klien-
tów. Domenico Gostoli, szef marki Fiat Professional
w regionie EMEA wyjaśnia: „Staramy się wykonywać
dobrą pracę, aby również nasi klienci mogli jak najlepiej
świadczyć swoją”. Jest to zgodne z hasłem kampanii
komunikacyjnej marki – „work never stops”. 
Na obszarze EMEA, gdzie sprzedaje się ponad 3 miliony
100 tysięcy samochodów, Fiat Professional w 2015
roku dostarczył do sieci 294 tysiące egzemplarzy, od-
notowując dziesięcioprocentowy wzrost. A teraz, dzięki
uzupełnieniu i odnowieniu gamy, tendencja ta powinna

być jeszcze bardziej wzrostowa. Przyjrzyjmy się zatem
nowym członkom rodziny. 
Fullback to produkt-symbol nowej ery marki Fiat Pro-
fessional, oparty na architekturze „body-on-frame”,
czyli na ramie, która gwarantuje odpowiednią nośność,
ładowność i odporność na nawet bardzo wysokie ob-
ciążenia, jak na przykład podczas jazdy w terenie z peł-
nym obciążeniem. To pick-up, który może konkurować
z najlepszymi modelami innych producentów pod wzglę-
dem konfiguracji, wymiarów i silników, dlatego śmiało
można go nazwać nowym „Work Hero” marki Fiat Pro-
fessional. Oprócz niego w gamie pojawił się Fiat Pro-
fessional Talento, idealny samochód podczas pracy na
miejskich i pozamiejskich drogach dzięki sporym moż-
liwościom załadunkowym. To samochód funkcjonalny
i wszechstronny, który optymalizuje warunki pracy i war-
tość czasu, a tym samym dba o pieniądze jego użyt-
kownika we wszystkich wersjach gamy. Talento ma być

NOWA ERA F



alternatywą pomiędzy modelami Doblò Cargo i Ducato,
ponieważ dzięki niemu klient ma do wyboru nowe po-
jemności i długości przedziału załadunkowego, a idealny
rozstaw osi umożliwi mu konkurowanie z innymi sa-
mochodami w segmencie medium van. 
Kolejną nowością jest Fiorino, odnowiona wersja mo-
delu, który był prekursorem segmentu małych vanów.
Model wyróżnia nowy styl zarówno z zewnątrz, jak i we
wnętrzu, który utrzymuje typowy dla Fiorino nowoczesny
i dynamiczny charakter. To samochód, który idealnie
nadaje się do użytku w mieście dzięki swym kompak-
towym rozmiarom zapewniającym mu zwinność w ru-
chu drogowym i łatwość parkowania. Jego użytkownik
może wykorzystać jednocześnie spore możliwości za-
ładunkowe komory o pojemności 2,8 m3 oraz ładowności
wynoszącej 660 kg. Nowe Fiorino plasuje się ponadto
wśród liderów w swej kategorii pod względem osiągów,
kosztów eksploatacji, komfortu i funkcjonalności. 

IATA PROFESSIONAL
Marka, adresowana do tych, którzy w pracy

nigdy się nie zatrzymują, rozszerza swoją
ofertę. Teraz do mocnej drużyny Ducato

i Doblò dołączają Fullback, Talento
i odnowione Fiorino.

Polska premiera nowych modeli
Gama lekkich samochodów dostawczych Fiata Professional została
uzupełniona o: Talento, Fiorino i Fullback, dzięki którym oferta obejmuje
teraz pojazdy o ładowności od 500 do 2200 kg i objętości od 1 do 17 m². 
Polska prezentacja nowych modeli miała miejsce w Kielcach podczas
Grand Prix Dziennikarzy. „Tak bogata gama pozwala zaspokoić potrzeby
klientów, zarówno związane z transportem towarów i osób, jak i potrzeby
rekreacyjne, co osiągnęliśmy dzięki wprowadzeniu do oferty nowego
segmentu, reprezentowanego przez pick-upa Fullback” – powiedział Piotr
Kolejwa, Country Manager Fiat Professional w Polsce. Podkreślił, że marka
z udziałem 22,5% w rynku, ma pozycję lidera w sprzedaży samochodów
w Polsce. Oznacza to, że niemal co czwarty nowy samochód dostawczy
na naszych drogach to pojazd marki Fiat Professional.

Carola Popaiz
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NA PIERWSZYM PLANIE

Światowe Dni Młodzieży zgromadziły setki tysięcy pielgrzymów
z całego świata. Wielu z nich gotowych było ponieść duże
koszty i odbyć męczącą podróż, żeby przybyć do Polski na
spotkanie z Ojcem Świętym. Tak też było w przypadku dwóch
mieszkanek peruwiańskiego miasta Iquitos, 24-letnich Janelli
Briany Paimy Aruny oraz Pameli Maytahuari Huanaguiri, które
pokonały ponad 10 tys. km, by uczestniczyć w tym wyjątkowym
wydarzeniu. W podróży towarzyszyła im Gabriela Filonowicz
(na zdjęciu pierwsza z lewej), świecka misjonarka, która od
7 lat prowadzi w Iquitos świetlicę środowiskową dla dzieci
z tamtejszych ubogich rodzin. „Trzy lata temu, kiedy papież
Franciszek ogłosił, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą
się w Polsce, Polacy mieszkający w Peru poczuli potrzebę
przywiezienia na to wydarzenie ludzi, z którymi pracujemy tam
na co dzień – mówi misjonarka. – Ja miałam możliwość
zabrania ze sobą dwóch osób – Janelli oraz Pameli, które

bardzo pomagają mi w prowadzeniu świetlicy. Mogłam
zapewnić im bilety lotnicze do Polski, pozostawała natomiast
kwestia finansowania prawie miesięcznego ich pobytu na
terenie naszego kraju. Niestety, mimo najszczerszych chęci
i ciężkiej pracy dziewczyny nie były w stanie samodzielnie
zebrać funduszy na ten cel. Wówczas mój dobry znajomy,
Bogusław Zoń (po prawej), który pracuje w zakładzie FCA
Poland w Tychach, przedstawił problem dyrekcji firmy. Szybko
okazało się, że zdecydowała się ona wesprzeć nas finansowo,
co umożliwiło dziewczynom nie tylko uczestnictwo
w Światowych Dniach Młodzieży, ale także zwiedzenie takich
polskich miast, jak Warszawa, Gdańsk czy Kraków” – mówi
Gabriela Filonowicz. 
Dzięki finansowemu wsparciu ze strony FCA Poland młode
Peruwianki mogły zapoznać się z polską kulturą i historią,
odwiedzając m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego,
Solidarności czy Auschwitz-Birkenau. „Jestem pod wrażeniem
bogatej historii i kultury, jaką posiada Polska. Jednak
największym zaskoczeniem jest dla mnie otwartość polskich
rodzin na gości. Ludzie, u których mieszkałyśmy, traktowali
nas jak własne dzieci, troszcząc się o to, żeby było nam tu
dobrze – mówi Janella. – Bardzo się cieszę, że umożliwiono
mi przyjazd do Polski i spotkanie się z papieżem Franciszkiem.
Wierzę, że po tych przeżyciach duchowych wiele zmieni się
w moim życiu, ponieważ przyjechałam tutaj także po to, żeby
zastanowić się nad swoją przyszłością” – podkreśla. 
„Od lat staramy się angażować w różne inicjatywy dotyczące
młodzieży, czego przykładem są nagrody dla dzieci
pracowników za dobre wyniki w nauce – mówi Agnieszka Sip,
kierownik HR, Rozwoju, Szkoleń i Komunikacji Wewnętrznej
(na zdjęciu w środku). – Cieszymy się, że tym razem mogliśmy
wspomóc finansowo organizację przyjazdu mieszkanek Peru
na Światowe Dni Młodzieży i w ten sposób odpowiedzieć
pozytywnie na inicjatywę naszego pracownika, który całym
sercem zaangażował się w realizację tego przedsięwzięcia.
Pobyt Janelli i Pameli w Polsce z pewnością będzie ważnym
wydarzeniem w ich życiu i pozostawi po sobie niezatarte
wspomnienia”.

Z Iquitos do Krakowa

Nowy robot 
firmy Comau
Comau wprowadza Rebel-S, 4-osiowy robot SCAR, w 5
różnych odmianach o udźwigu 6 kg i 3 różnych zasięgach.
Wszystkie modele kontrolowane są przez jednostkę sterującą
R1C, która może być montowana w pojedynczej szafie typu
rack 19” w celu sterowania całą linią. Roboty te są również
dostępne w wersji openROBOTICS, w przypadku której robot
jest bezpośrednio zintegrowany z istniejącą już maszyną/linią,
kontrolowany przez technologie B&R.



FCA-Group Bank Polska wprowadził kredyt na zakup towarów
i usług serwisowych oraz polis komunikacyjnych
proponowanych przez dealerów sieci sprzedaży FCA Poland.
Oferta ta jest wynikiem zacieśniania współpracy banku z FCA
Poland w zakresie promowania kontraktów serwisowych
Mopar Vehicle Protection. Klient ma w obecnej sytuacji
możliwość sfinansowania: usług wydłużonych gwarancji
fabrycznych, tj. Maximum Care i Powertrain Care; pakietów
Serwisowych Easy Care; polis komunikacyjnych; dodatkowego

wyposażenia samochodu podnoszącego bezpieczeństwo
i komfort jazdy samochodem; oraz ubezpieczenia awarii
elektromechanicznej – przedłużona gwarancja, oferowanej dla
samochodów używanych. Zaletą kredytu, poza niskim
oprocentowaniem, jest elastyczny okres finansowania od 12
do 36 miesięcy, a także załatwienie wszystkich formalności
podczas jednej wizyty w salonie dealerskim FCA Poland.
Oferta jest dostępna w całej sieci FCA Poland. Więcej
informacji na stronie www.fcabank.pl.

Arkady Fiedler jedzie do Azji
Wnuk słynnego pisarza i podróżnika odziedziczył po dziadku nie tylko imię,
ale także gen podróży, który sprawia, że odwiedza odległe zakątki świata.
Jego środkiem transportu i jednocześnie wiernym towarzyszem podróży
jest Fiat 126p. W zeszłym roku Arkady Fiedler junior dotarł swoim
samochodem do Afryki. Po kilkunastomiesięcznym odpoczynku i „kuracji
odświeżającej” w warsztacie przyszła pora na wyprawę do Azji. 4 czerwca
młody podróżnik opuścił rodzinne Puszczykowo i, po krótkiej wizycie
w FCA Poland w Bielsku-Białej, wyruszył w drogę do Władywostoku.
Podczas trzymiesięcznej podróży odwiedzi m.in. Bałkany, Turcję,
Kazachstan, Rosję, Ałtaj Rosyjski oraz Mongolię. Za zielonym „maluchem”
podążać będzie udostępniony przez FCA Fiat Freemont z zespołem
odpowiedzialnym za udokumentowanie całej wyprawy. Po powrocie do
kraju powstanie film relacjonujący jego podróż.

przygotowane przez redakcję

Nowa oferta kredytowa FCA-Group Bank

Prawie 7 tys. osób uczestniczyło 19 czerwca w Dniu Rodzinnym spółek
Magneti Marelli w Polsce. Jak co roku jednym z punktów programu było
zwiedzanie zakładów, podczas którego pracownicy mogli pokazać swoim
najbliższym miejsce pracy i zmiany, jakie nastąpiły w ostatnim czasie. 
W niezwykle bogatej części rozrywkowej, odbywającej się na Stadionie
Ludowym z Sosnowcu, królował zespół S.O.S. z największymi przebojami
grupy Abba, a niedzielne popołudnie wypełnione było niezliczoną ilością
konkursów i zabaw dla dzieci oraz dorosłych. Atrakcją wzbudzającą
ogromne zaciekawienie była zorganizowana po raz pierwszy specjalna
strefa bezpieczeństwa, w której w symulatorach jazdy i dachowania,
a także w symulatorze motocykla żużlowego można było sprawdzić, co
dzieje się podczas kolizji. Zainteresowaniem cieszył się również
rozgrywany tradycyjnie mecz piłki nożnej drużyn zakładowych, który
w tym roku zakończył się wygraną zespołu Automotive Lighting.
Rodzinnemu piknikowi towarzyszyła słoneczna pogoda, jak zawsze
dopisały też humory pracowników i ich gości. 

Dzień Rodzinny 
spółek Magneti Marelli
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Jakub Wężyk i Mirosława Malich, zdjęcia Satiz Poland i Ireneusz Kaźmierczak

Dzieci pracowników spółek Grupy FCA
i CNH Industrial w Polsce otrzymały

nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce.
Uroczystość dwudziestej już edycji

konkursu odbyła się 24 czerwca w Teatrze
Polskim w Bielsku-Białej.

DO SUKCESU 
NIE MA ŻADNEJ WINDY



Scio me nihil scire (wiem, że
nic nie wiem)” – zwykł ma-
wiać Sokrates. Słowa jed-

nego z największych myślicieli
starożytności bynajmniej nie świad-
czyły o jego fałszywej pokorze.
Przeciwnie, stanowiły o ogromnej,
jak na tamte lata, wiedzy, która
ciągle otwierała greckiemu filozo-
fowi oczy na niezbadane jeszcze
przez niego obszary nauki. Od cza-
sów Sokratesa minęło wiele setek
lat, jednak wiedza wciąż otwiera
przed ludzkością coraz to nowe
mo  żli wości. Ich poznawanie wzbo-
gaca dziś wielu młodych, utalen-
towanych ludzi, którzy chcą po-
szerzać swoje horyzonty. Takie
osoby przybyły do Teatru Polskiego
w Bielsku-Białej na uroczystość,
w której uczestniczyli także ich ro-
dzice i przedstawiciele grup FCA
w Polsce i CNH Industrial, doce-
niających ciężką pracę młodzieży. 
Mówiła o tym dr Henryka Boch-
niarz, członek Rady Nadzorczej FCA
Poland, która w tym roku była gos-
podarzem uroczystości. „Nasze dzi-
siejsze, dwudzieste spotkanie
jest potwierdzeniem, że konsek-
wentna praca nad własnym rozwo-
jem przynosi wymierne efekty. Ze-
brani tu dziś młodzi ludzie, także
dzięki wsparciu swoich rodzin,
wiele już osiągnęli na polu nauko-
wym – czego im serdecznie gra-
tuluję. Jednocześnie życzę wam,
droga młodzieży, żeby nigdy nie za-
brakło w was mądrości, determi-
nacji i kreatywności, dzięki którym
dzisiaj tu jesteście”. Henryka Boch-
niarz zaznaczyła także, że koncern
do tej pory wręczył nagrody za do-
bre wyniki w nauce ponad 3 tys.
osób, a ich dotychczasowa war-
tość przekroczyła 11 mln zł. 
Wśród zaproszonych na tę uroczys-
tość gości obecny był prezydent
Bielska-Białej, Jacek Krywult,
przedstawiciele władz lokalnych
uczelni, służb mundurowych,
a także osoby duchowne, repre-

zentujące Kurię Diecezji Biel-
sko-Żywieckiej oraz Kurię Met-
ropolitarną w Katowicach.
Ks. Sebastian Rucki, dyrektor
Duszpasterstwa ogólnego Kurii
Bielsko-Żywieckiej, który skła-
dał młodzieży słowa uznania
w imieniu bpa Romana Pindla,
ordynariusza Diecezji Bielsko-

Żywieckiej, mówił: „Pewna mądra
osoba powiedziała kiedyś, że do
sukcesu nie ma żadnej windy –
trzeba po niego wchodzić po scho-
dach. Do wyników w nauce, które
osiągnęliście i – mam nadzieję –
dalej będziecie osiągać, potrzebny
jest z jednej strony talent, który jest
darem od Boga, a z drugiej wysiłek
włożony w jego pomnażanie”. 
Ks. dr Robert Kaczmarek – opiekun
Wydziału katechetycznego Kurii
metropolitalnej w Katowicach po-
dziękował natomiast w imieniu
abpa Wiktora Skworca, metropolity
Górnośląskiego, władzom obu grup
za podjęcie i podtrzymywanie ini-
cjatywy nagradzania utalentowanej
młodzieży. „Św. Jan Paweł II po-
wiedział kiedyś, że przyszłość na-
rodu i państwa zależy od starannie
wyedukowanej młodzieży. Nagrody
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Kaczmarek 
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wręczane przez przedstawicieli
koncernu są inwestycją w przy-
szłość każdego z nas” – powiedział
ks. Kaczmarek. 
W dalszej części gali miało miejsce
przekazanie nagród, w którym
uczestniczyli przedstawiciele FCA
Poland, CNH Industrial, FCA Po-
wertrain Poland, FCA Group Pur-
chasing Poland, Sirio Polska, Teksid
Iron Poland oraz Magneti Marelli
Poland. Komisja ds. nagród FCA
i CNH Industrial, w skład której
weszli przedstawiciele zarządu spó-
łek koncernu oraz rektorzy i profe-
sorowie polskich uczelni, przeana-
lizowała w tym roku 123 wnioski
konkursowe, z których wymogi re-
gulaminowe spełniło 98. Ostatecz-
nie nagrodzono 86 osób z najlep-
szymi wynikami, w tym 9 dzieci
pracowników CNH Industrial. Wy-
różnienia wręczono w 6 katego-
riach: świadectw maturalnych, li-
cencjata, inżyniera, magistra i le-
karza oraz studiów uzupełniają-
cych. Łączna wartość przyznanych
nagród wyniosła 240 tys. zł. Uro-
czysta gala zakończyła się koncer-
tem w wykonaniu aktorów Teatru
Polskiego.

Marta Walczyk, córka
Grzegorza, pracownika Auto-
motive Lighting w Sosnowcu
Zostałam nagrodzona za wyniki
uzyskane na świadectwie matural-
nym. Myślę, że warto się uczyć, bo
wiedza otwiera duże możliwości.
W moim przypadku chodzi o stu-
diowanie medycyny na Uniwersy-
tecie Wiedeńskim i mam nadzieję,
że to mi się uda i osiągnę swój cel.
Niedługo mam egzaminy, na które
przygotowywałam się cały rok.
Nauka przychodzi mi łatwo, nie mu-
szę więc na nią poświęcać całego
swojego czasu. Niemniej lubię się
uczyć i zdobywanie wiedzy i wyni-
ków, jakie osiągam, jest dla mnie
najważniejsze. A że przy okazji
otrzymałam nagrodę Grupy FCA –

to jest naprawdę bardzo miłe. Nie
wiem jeszcze, na co ją przeznaczę.
Część może na swój rozwój, na
przykład na naukę języka niemiec-
kiego, który jest moją pasją, a część
może na rozrywkę, by zapewniona
była równowaga. 

Natalia Gąsiorek, córka
Adama, pracownika Sirio
Polska 
Nagrodę otrzymałam za świadectwo
maturalne. Studiuję Optykę okula-
rową na Politechnice Wrocławskiej.
Dziedzina ta jest niszowa, a zainte-
resowałam się nią w liceum, w cza-
sie rozszerzonych lekcji fizyki. Za-
wsze na pierwszym miejscu sta-
wiałam naukę, bo ona zapewnia
nam lepsze perspektywy na przy-

30 FCA Wokół Nas

Uroczystość
rozdania

nagród odbyła
się w Teatrze

Polskim w
Bielsku-Białej



szłość, możemy też poznawać sami
siebie i pokonywać swoje słabości.
Lubię się uczyć, zwłaszcza przed-
miotów ścisłych. Ale cieszę się rów-
nież z otrzymanej dzisiaj nagrody.
Nie mam jeszcze planów z nią zwią-
zanych, myślę jednak, że przezna-
czę ją na coś pożytecznego.

Bartłomiej Rauch, syn
Piotra, pracownika FCA Po-
wertrain Poland 

Otrzymałem nagrodę za pracę ma-
gisterską, którą pisałem na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Śląskiego z zakresu ana-
lizy regulacji prawnej dotyczącej
metropolii. Wybrałem prawo, ponie-
waż uznałem, że mam ku temu pre-
dyspozycje. Moje żona Iwona rów-

nież studiowała ten kierunek, mog-
liśmy więc razem spędzać czas na
nauce. Nagroda z pewnością do-
datkowo motywowała mnie do wy-
siłku i postępów, choć się jej nie
spodziewałem, dlatego tym bardziej
jest mi miło. Chciałbym na pewno
część pieniędzy przeznaczyć na mój
rozwój, ale na razie skupiam się na
pracy w Urzędzie Miasta w Bielsku-
Białej, gdzie w praktyce uczę się
administracji.

Marta Wandzel, córka An-
drzeja, pracownika FCA
Purchasing Poland 
Zostałam nagrodzona za wyniki li-
cencjata. Studiuję dwa kierunki na
Uniwersytecie Jagiellońskim, a dziś
otrzymałam gratyfikację za Kulturo-

znawstwo międzynarodowe, które
kontynuuję na studiach magister-
skich. W tym roku ukończyłam także
magisterium na Elektronicznym
przetwarzaniu informacji. Uważam,
że ciężką pracą i determinacją
można osiągnąć wszystko, dlatego
pogodzenie dwóch tak różnych kie-
runków nie jest dla mnie prze-
szkodą, a może mi zapewnić łatwiej-
sze znalezienie pracy. Jednocześnie
znajduję czas na podróżowanie, pie-
lęgnuję swoje hobby, jakim jest ko-
larstwo, spotykam się ze znajomymi
– znajduję więc czas na wszystko.
Oczywiście duży w tym udział ro-
dziców. Byli ze mną od początku,
zawsze uważali, że jedną z ważniej-
szych wartości w życiu jest eduka-
cja, więc to, co zdobyłam, przede
wszystkim im zawdzięczam. Poza
tym wiedza kształtuje naszą osobo-
wość, to czego doświadczamy, tego
nam nie odbierze nikt. Dlatego otrzy-
mane dziś pieniądze przeznaczę po
części na dalszy rozwój, a resztę na
wycieczkę do Hiszpanii. 

Martyna Malinowska, córka
Aldony, pracownicy FCA Po-
land
Nagrodę otrzymałam za średnią
uzyskaną na studiach inżynierskich
na Politechnice Śląskiej. Teraz
przede mną kolejny cel – napisanie
i obrona pracy magisterskiej na In-
żynierii Bezpieczeństwa ze specjal-
nością Technika i organizacja bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Po-
święcam sporo czasu na naukę, bo
studia są bardzo zajmujące. Uczenie
się nie jest więc dla mnie przymu-
sem, tylko przyjemnością. Mam też
świadomość, że dobre wykształ-
cenie zapewnia lepszy start ży-
ciowy i otwiera drogę do znale-
zienia dobrej pracy. Dlatego warto
się uczyć. Niemniej nagroda FCA
z pewnością także mobilizowała
mnie do pracy i miała wpływ na
końcowy wynik. Przede wszystkim
jest jednak dla mnie dużym wyróż-

Po lewej:
aktorzy Teatru

Polskiego
w Bielsku-

Białej
w koncercie
kończącym

galę



nieniem i miłą niespodzianką, z któ-
rej bardzo się cieszę. Cieszę się, że
moje starania i wysiłek zostały do-
cenione. Ostatnie miesiące były bar-
dzo intensywne, dlatego teraz po-
zwolę sobie na odpoczynek i część
pieniędzy przeznaczę na jakąś za-
graniczną wycieczkę.

Joanna Zdanio, córka Sławo-
mira, pracownika FCA Poland 

Dzisiejszą nagrodę otrzymałam za
tytuł magistra, który zdobyłam na
Uniwersytecie Ekonomicznym w Ka-
towicach. Ukończyłam tam Zarzą-
dzanie zasobami ludzkimi. Co cie-
kawe, studia licencjackie realizo-
wałam na zupełnie innym kierunku,
który dotyczył finansów i rachun-
kowości. Jednak w międzyczasie
zaczęłam interesować się szeroko
pojmowaną psychologią. Zależy
mi na tym, by wciąż zdobywać
wiedzę w tym zakresie, dlatego
otrzymane dziś pieniądze prze-
znaczę na studia podyplo-

mowe z psychologii zacho-
wań społecznych. 

Filip Prasałek, syn Elżbiety,
pracownicy FCA Services
Polska

Otrzymałem nagrodę w kategorii
maturzystów. Obecnie studiuję In-
formatykę na AGH w Krakowie. Na
wybór tego kierunku wpływ miał
z pewnością duży popyt na progra-
mistów. Lubię się uczyć, bo mam
wtedy poczucie, że robię coś war-
tościowego, że nie marnuję czasu
i poświęcam go na rozwój. To taka
inwestycja w siebie. I czerpię z tego
satysfakcję – choćby wtedy, gdy
otrzymuję takie nagrody jak dzisiej-
sza, czy też wiedząc, że się realizuję

i realizuję konsekwentnie swoje ma-
rzenia i cele, jakie sobie wytyczam.
Najważniejszym, długofalowym ce-
lem będzie oczywiście ukończenie
studiów, ale na razie przede mną
wakacje, na które czekam po pierw-
szym intensywnym roku studiowa-
nia. Teraz więc zamierzam trochę
odpocząć i dlatego z pewnością
przeznaczę na to część otrzymanej
dziś nagrody. 

Adrian Kłusek, syn Jerzego,
pracownika FCA Poland
Nagrodę otrzymałem za tytuł inży-
niera, który zdobyłem na Akademii
Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie, na kierunku
Informatyka. Jest to już moje drugie
wyróżnienie – pierwsze uzyskałem
za egzamin maturalny. Decydując
się na studia, oprócz informatyki,
nie brałem pod uwagę żadnego in-

nego kierunku. Ta dziedzina bardzo
mnie interesuje, a samo programo-
wanie sprawia mi przyjemność.
Obecnie kończę studia magisterskie
i od października planuję rozpocząć
studia doktoranckie. Nawiązałem
już współpracę z profesorami z mo-
jej katedry, a swoją przyszłość widzę
na uczelni.

Agnieszka Suchy, córka An-
drzeja, pracownika Teksid Iron
Poland
Dzisiejsze wyróżnienie otrzymałam
za dyplom licencjata – ukończyłam
Filologię angielską, a obecnie kon-



JACEK BAJKOWSKI
MAGDALENA BEDNORZ
ADAM BOCHENEK
MARCIN BONDEL
TOMASZ BRUŹDZIŃSKI
MAŁGORZATA BULA
KAROLINA BULOWSKA
JOANNA BURY
KLAUDIA CHOLEWA
ANETA CIURLEJ 
PAULINA CYGAN
TOMASZ CZAPIEWSKI
BOGUMIŁA DANIELCZYK
ALEKSANDRA DRAGON
MILENA DUCHEWICZ
KATARZYNA DZIEKAN
MARTA DZIERZA
PATRYCJA GABRYŚ
DAWID GARUS
EWELINA GAWŁOWSKA 
NATALIA GĄSIOREK
ANITA GŁĄB
KATARZYNA GŁOWIAK
MONIKA GORGOŃ
BARTŁOMIEJ GÓRNY
KRYSTIAN HORECKI
MICHALINA JAKUBOWSKA
RAFAŁ JANICA
MICHAŁ JANICA

AGNIESZKA JELIŃSKA
KAROL JĘDRUSIK
MARIOLA JONDERKO
AGNIESZKA KACZOR
BEATA KALICH
KARINA KĘDZIA
ADRIAN KŁUSEK
KATARZYNA KOSZYK
MAGDALENA KRASIEJKO
SEBASTIAN KRYWULT
AGNIESZKA KRZEMIŃSKA 
KAROLINA KUBICA
ANDRZEJ LEJAWKA
DAWID MACURA
RAFAŁ MALEWSKI
MARTYNA MALINOWSKA
IWONA MAŁYSA
EWELINA MAŚLANKA
MARTA MĄCZYŃSKA
MATEUSZ MIESZCZAK
ANNA MILEWSKA
JUSTYNA NAJGEBAUER
ŁUKASZ NOGA
MONIKA NOGA
EWA NOSZCZYK
SABINA NOWAK
ANNA ORŁOWSKA
MARTA PASIEKA
MONIKA PIETRZAK

JOANNA POPADIUCH
FILIP PRASAŁEK
SYLWIA PRZYBYŁO
PIOTR PUCHAŁA
MAGDALENA PUDEŁKO
BARTŁOMIEJ RAUCH
SONIA SŁAWICKA
AGNIESZKA SUCHY
MAŁGORZATA SYCZEWSKA
MARTYNA SZCZAWIŃSKA
ELŻBIETA SZOPA
RAFAŁ SZYMKOWIAK
MAGDALENA ŚCIERSKA
KLAUDIA TALAR
SANDRA TOMASZEWSKA
KAROLINA TRĄBKA
JAKUB TROSZCZYŃSKI
JOANNA TRUSZKOWSKA
MARTA WALCZYK
MATEUSZ WALUŚ
MARTA WANDZEL
MICHAŁ WEREMCZUK
KACPER WILCZAK
ADAM WÓJCIK
MAŁGORZATA WÓJCIK
WIKTORIA WRONIEWSKA
JOANNA ZDANIO
KATARZYNA ŻELEZIK

Wykaz nagrodzonych dzieci pracowników 

tynuuję naukę na studiach magis-
terskich na ATH w Bielsku-Białej.
Wybierając te studia brałam pod
uwagę nie tylko fakt, że interesuje
mnie język angielski, ale także moż-
liwości wykorzystania nabytych
podczas studiów kompetencji
w przyszłości. Znając dobrze ten ję-
zyk, mogę wykonywać pracę za-
równo jako nauczyciel, tłumacz, lek-
tor czy pracownik biurowy. Jeśli jed-
nak chodzi o moje najbliższe plany,
chcę kontynuować studia tak długo,
jak to będzie możliwe, ponieważ
bardzo lubię zdobywać wiedzę.
Mam taką cechę, że wszystkie pie-
niądze, jakie posiadam, staram się
przechowywać na przyszłość i wy-
dawać w przemyślany sposób. Tak
też się stanie z nagrodą, którą dzi-
siaj otrzymałam. 
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Od 2009 roku do chwili
obecnej zakład uczestni-
czył w trzynastu audy-

tach (średnio dwa rocznie) w ra-
mach programu World Class Ma-
nufacturing. Sprawiły one, że z po-
czątkowych 16 punktów wartość ta
wzrosła podczas ostatniej kontroli
w kwietniu tego roku do 61, co
przełożyło się na zdobycie Srebr -
nego Medalu. To duży sukces dla
Magneti Marelli Suspension Sys-
tems Bielsko, przede wszystkim
dlatego, że jest to pierwszy w Pol-

sce producent komponentów, który
przekroczył próg sześćdziesięciu
punktów. Ale nie tylko: to również
jedna z dziesięciu fabryk Magneti
Marelli na świecie i pierwsza wśród
produkujących zawieszenia, która
zdobyła to prestiżowe wyróżnienie.
Rozmawiamy o tym z dyrektorem
zakładu, Aleksandrem Kuczerą.
Zacznijmy od omówienia dzia-
łalności zakładu. Co produku-
jecie i do jakich modeli?
Spółka Magneti Marelli Suspension
Systems Bielsko posiada dwa za-

kłady. Pierwszy produkuje amorty-
zatory. Drugi, którego ja jestem dy-
rektorem, zatrudnia ponad 360
osób i zajmuje się produkcją kom-
ponentów do układów zawieszeń,
między innymi wahaczy, wsporni-
ków oraz zwrotnic przednich i tyl-
nych. Ta ostatnia produkcja obej-
muje aż 20 000 sztuk dziennie,
czyli około 5 milionów rocznie,
które trafiają do 1,5 miliona samo-
chodów, między innymi do Jeepa
Renegade i Fiata 500X, produko-
wanych we włoskim zakładzie
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ZAWIESZENIA 
ZDOMIESZKĄ SREBRA

Bielska fabryka zawieszeń Magneti Marelli
zdobyła srebrny medal WCM. Potwierdziła

tym samym, że ta metodologia jest
integralną częścią jej działalności.

Filippo Gallino i Jakub Wężyk, zdjęcia Satiz Poland



w Melfi. Sprawdziliśmy i nie zna-
leźliśmy w Europie nikogo, kto robi
więcej zwrotnic niż my. Poza FCA
produkujemy również dla innych
producentów motoryzacyjnych,
między innymi dla BMW, który
w ciągu ostatnich lat stał się jed-
nym z naszych strategicznych
klientów z udziałem blisko 20%
w naszych obrotach. Ten niemiecki
producent kupuje u nas wsporniki
wahacza do modelu New Mini oraz
zwrotnice tylne do wszystkich sa-
mochodów serii I, III i V. Niedawno
uruchomiliśmy także produkcję wa-
haczy do modelu Maserati Levante,
pierwszego SUV-a marki spod
znaku trójzębu, którego produkcję
niedawno rozpoczęto w Turynie. 
Jakie korzyści przynosi wdra-
żanie metodologii WCM?
Dzięki niej jesteśmy w stanie ofe-
rować klientowi produkt światowej
jakości w konkurencyjnej cenie.
Świadczą o tym zarówno różne ro-
dzaje produkcji, jakie powierzono
nam w ciągu ostatnich lat, jak i do-
wody uznania ze strony naszych
klientów, między innymi nagroda
dla Najlepszego Dostawcy Roku
2015 od Grupy PSA i nominacja na
najlepszego dostawcę GM za 2015
rok. Należy również podkreślić, że
nasze produkty są strategiczne dla
naszych klientów (nawet najmniej-
sza usterka może doprowadzić do
zablokowania linii montażowych),
a ich awaria stanowi potencjalnie
wysokie ryzyko dla kierowcy. Dla-
tego każdy nasz detal posiada tzw.
„characteristic report”, czyli cha-
rakterystykę bezpieczeństwa. W tym
zakresie WCM gwarantuje nam
kompletną metodologię, która obej-
muje wszystkie obszary zakładu
i pozwala nam w kompleksowy spo-
sób zarządzać wszystkimi aspek-
tami produkcyjnymi, od jakości i ter-
minowości dostaw po bezpieczeń-
stwo gotowego wyrobu.
W programie WCM w ciągu
trzech lat doszliście z poziomu

Brązowego do Srebra. Co to
oznacza w praktyce?
World Class Manufacturing jest zło-
żoną, przemyślaną i uporządkowaną
metodologią, której stosowanie
może znacznie ułatwić pracę całego
zakładu. Aby jednak tak się stało,
WCM musi obejmować wszystkie
obszary fabryki, stając się podstawą
jej funkcjonowania. Brąz otrzymuje
fabryka, której pracownicy wiedzą,
czym jest WCM i potrafią go zaapli-
kować na obszarze modelowym.
Srebro natomiast jest potwierdze-
niem, że w WCM faktycznie zaan-
gażowane jest 60% zakładu, czyli
60% maszyn spełnia wymogi trze-
ciego kroku AM, PM, WO, Logistyki

oraz Safety. Jesteśmy niezwykle
dumni z wyniku uzyskanego pod-
czas ostatniego audytu, między in-
nymi dlatego, że był on szczególnie
rygorystyczny i absorbujący. Nasz
zakład bowiem był pierwszym
w Polsce, który przeszedł pomyślnie
nowy system kontroli wprowadzony
przez WCM Association w 2014
roku, zwany „Expansion Audit” (au-
dit rozszerzeń).
Na czym on polega?
Jest to bardzo precyzyjna, ale przy
tym wymagająca forma weryfikacji
poziomu WCM-u w danym zakła-
dzie. Do naszej fabryki przyjechało
aż siedmiu (!) audytorów, którzy do-
kładnie sprawdzali, czy faktycznie
60% fabryki objęte jest WCM-em.

Podczas tego audytu jest tylko
jedna, godzinna prezentacja, pro-
wadzona przez dyrektora. Po jej za-
kończeniu każdy audytor wraz
z szefem konkretnego filaru wery-
fikował działalność poszczególnych
obszarów w oparciu o WCM. Biorąc
pod uwagę fakt, że tego typu audyt
trwał dwa dni robocze, czyli 16 go-
dzin pracy 7 audytorów, można po-
wiedzieć, że cały audit expansion
trwa ok. 112 godzin. Mimo że przy-
gotowywanie się do niego wyma-
gało od nas dużego wysiłku, cie-
szymy się, że mogliśmy w nim
uczestniczyć. Dzięki niemu mamy
potwierdzenie, że w ostatnich latach
nie tylko skutecznie realizowaliśmy
WCM, ale że nadal idziemy w do-
brym kierunku. 
Jaka jest  wasza recepta na
sukces?

Nasz zakład 
jako pierwszy 
w Polsce
przeszedł
„Expansion Audit”

Na stronie
obok:

Centrum
obróbcze –
Maserati
Levante.
Poniżej:
dyrektor

zakładu –
Aleksander

Kuczera



Na skuteczność WCM-u w zakładzie
wpływa w dużym stopniu zaanga-
żowanie całego zespołu i sposób,
w jaki wykorzystuje się potencjał
pracowników. Dlatego ważne było
silne i bezpośrednie zaangażowanie
od samego początku kadry kierow-
niczej firmy oraz wybór osób odpo-
wiednio przygotowanych i dyspo-
nujących charyzmą niezbędną do
pełnienia kluczowych ról w progra-
mie WCM. Jeśli nie spełnilibyśmy
tego wymogu, istniałoby ryzyko nie-
porozumień, konieczności przeana-
lizowania obecnej sytuacji, a w kon-
sekwencji niepotrzebnej straty
czasu. Niestety nie są to rzadkie
błędy, przede wszystkim w organi-
zacjach przemysłowych o mniejszej
strukturze. W niektórych przypad-
kach prowadzą one do porażek
i zmuszają menedżerów do rozpo-
częcia wszystkiego od nowa. Wów-
czas okazuje się, że zmarnowano
kilka miesięcy, a nawet lat. Kwestia
zaangażowania kadry kierowniczej
(Management Commitment) i alo-
kacja wysokokwalifikowanych pra-
cowników (Allocation of Hihgly Qua-
lified People to Model Areas) są tak
ważne, że w metodologii WCM uro-

36 FCA Wokół Nas

Powyżej:
obrobiony
wahacz
Maserati
Levante.

U góry, po
prawej:

linia obróbcza 
– bęben.

Po prawej:
linia obróbcza

B-Suv –
operacja

rozładunek
detali



sły do rangi filarów zarządczych
oraz są przedmiotem oceny pod-
czas audytów kontrolnych. 
Wyobrażam sobie, jak bardzo
delikatną kwestią jest na przy-
kład wybór koordynatora WCM
w zakładzie...
Wyobraźmy sobie sytuację, w której
do danego zakładu przychodzi
z centrali polecenie wdrożenia w nim
WCM-u. Dyrektor uświadamia sobie
wtedy, że choć odpowiedzialność za
projekt spada na niego, to jedno-
cześnie musi powierzyć komuś in-
nemu funkcję koordynatora, czyli
tego, który będzie wspierał jego, ale
i cały zespół w zakresie metodologii
i narzędzi nowych działań także pod
kątem budowania, integracji i mo-
tywowania zarządzających filarami
technicznymi WCM. Często pojawia
się wtedy pokusa, aby nowe zadania
powierzyć osobie, której dotychcza-
sowa aktywność w organizacji nie
była dostatecznie rozwinięta, po to,
aby z jednej strony sprostać wymo-
gom centrali, a z drugiej pobudzić
pracownika do większego wysiłku
i samorozwoju. Jeśli ulegnie się tej
pokusie, ryzyko wystartowania z nie-

właściwego miejsca jest niezwykle
wysokie. Dyrektor musi mieć świa-
domość, że koordynator WCM to
jedna z najtrudniejszych funkcji
w fabryce, zwłaszcza w momencie
rozpoczęcia wdrażania tej metodo-
logii. Zarządza on bowiem 10 sze-
fami filarów technicznych, którzy
pracują w różnych działach, nie bę-
dąc jego podwładnymi. 
Jak poradziliście sobie z tą
kwestią w zakładzie?
Na samym początku postawiliśmy
sobie poprzeczkę bardzo wysoko,
podnosząc rangę projektu poprzez
zaangażowanie w niego wszystkich
managerów pierwszego poziomu
zarządzania. Początkowo to właśnie
oni zostali szefami filarów technicz-
nych, a funkcję koordynatora po-
wierzyłem Maciejowi Piecuchowi,
który dotychczas był szefem pro-
dukcji. Dzięki temu, że jest to osoba
z charyzmą, dobrze znana wszyst-
kim pracownikom i ciesząca się ich
szacunkiem, WCM dynamicznie wy-
startował w naszym zakładzie. Te
decyzje sprzed lat w dużej mierze
zagwarantowały nam dzisiejszy
sukces. 
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MAGNETI MARELLI W POLSCE
Grupa Magneti Marelli, lider w projektowaniu i produkcji systemów i zaawansowanych
technologicznie komponentów do samochodów, posiada w Polsce sześć zakładów
produkcyjnych, w których pracuje ponad 3 tysiące osób. W 4 zakładach znajdujących
się w Sosnowcu produkowane są głównie lampy i reflektory samochodowe, systemy
wydechowe, deski rozdzielcze i zderzaki oraz systemy zasilania paliwem i zbiorniki.
W Bielsku-Białej zlokalizowano natomiast produkcję elementów zawieszenia
i amortyzatorów. Komponenty wytwarzane przez Magneti Marelli w Polsce trafiają
w 58% do modeli FCA (Fiat Panda, 500, 500X, 500L, Abarth 500, Lancia Ypsilon, Jeep
Renegade, Fiat Ducato), a w 42% do modeli innych producentów samochodowych, na
przykład BMW New Mini, Opel Astra, Volkswagen Passat, Audi A4 Avant, Peugeot 308,
Toyota Aygo, Citroën C1, Peugeot 107 i innych. Firma dysponuje również oddziałem
handlowym zajmującym się sprzedażą na rzecz sektora części zamiennych i sieci
serwisowych – Magneti Marelli Aftermarket. Dzięki własnej sieci warsztatów, oferuje
produkty i usługi serwisowe dla kierowców w Polsce i w krajach ościennych.
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20 maja 2016 roku.
Z linii montażowych
Zakładu Tychy zje-

chał Ford Ka z numerem 514 288.
To już ostatni egzemplarz tego mo-
delu. Wokół niego zgromadzili się
pracownicy pierwszej zmiany. Była
to okazja, by uwiecznić moment 
pożegnania z pierwszym i dotąd 
jedynym modelem „nie FCA”
produkowanym w tej fabryce. „Dzi-
siaj nie będzie bąbelków – żartował
dyrektor Antoni Greń w swoim prze-
mówieniu. – Zakończeniu jakiejś
produkcji zawsze towarzyszy smu-
tek. Te bąbelki zarezerwujemy dla

innych modeli, których na pewno
nie zabraknie w naszej najbliższej
przyszłości. Ale myślę, że powin-
niśmy być dumni z pracy, jaką wy-
konaliśmy. Ford i FCA powierzyły
nam misję, którą wypełniliśmy
z doskonałymi rezultatami. 
Brałem udział w wielu nowych uru-
chomieniach – kontynuuje Greń –
zarówno tutaj, jak i we Włoszech.
Uruchomienie produkcji Forda Ka
mogę z pewnością zaliczyć do jed-
nych z najlepszych. Zespół roboczy,
składający się ze specjalistów
Forda, FCA i FCA Poland, pracował
w pełnej harmonii i bez żadnych

problemów. Połączenie metodologii
Forda i FCA przyniosło dobre efekty.
Tylko na początku, niecały rok –
wspominał dyrektor zakładu – przy-
jeżdżali przedstawiciele Forda, żeby
sprawdzać jakość naszych samo-
chodów, potem widzieli, jak prowa-
dzona jest produkcja, jak wygląda
jakość, a nie znajdując nic złego,
pozostawili nam samodzielność.
Produkowaliśmy Forda Ka przez
osiem lat z pozytywnym skutkiem.
To jest dobre podsumowanie tej na-
szej współpracy. 
Chcę podziękować wszystkim pra-
cownikom FCA Poland za wkład

Firma Ford postanowiła zaprzestać
produkcji modelu Ka, który w ramach

porozumienia z FCA był przez osiem lat
produkowany w tyskim zakładzie.

TYCHY POŻEGNAŁY SIĘ
Z FORDEM KA

Filippo Gallino, zdjęcia: Ireneusz Kaźmierczak
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pracy i pasję, których efektem jest
wyprodukowanie ponad pół miliona
samochodów Forda o naprawdę
bardzo dobrej jakości” – podsumo-
wał swoją wypowiedź Antoni Greń. 
W zakończeniu produkcji modelu
wzięli udział także przedstawi-
ciele marki Ford, między innymi
Andrzej Kołodziejczyk, dyrektor ge-
neralny Ford Polska, który kierując
podziękowania do pracowników za-
kładu powiedział: „Osiem lat – tak
długo produkowali państwo dla nas
samochód Ka. Państwo go produ-
kowali, a naszym zadaniem była
sprzedaż tego samochodu. Chcia-
łem państwu powiedzieć, że w ciągu
ostatnich trzech lat Ford Ka z Tych
stanowił prawie 10% wolumenu
sprzedaży w Polsce w segmencie
samochodów osobowych. Ale jest
jeszcze jeden bardzo ważny aspekt,
za który bardzo chciałbym państwu
podziękować. To mianowicie, że
w ciągu tych 8 lat tak naprawdę
nigdy nie mieliśmy żadnych proble-
mów technicznych z tym modelem.

To wasza zasługa i za to bardzo
wam dziękujemy. Za jakość, za
wasze zaangażowanie w to, aby
samochód, który produkowaliście,
a my sprzedawaliśmy, był tak dobrej
jakości. Naprawdę bardzo serdecz-
nie wam za to dziękuję. Wierzę głę-
boko, że wszyscy państwo jesteście
podstawą sukcesu tego zakładu. 
Zgodnie z tradycją ten ostatni eg-
zemplarz samochodu, który zjechał
z taśmy – dodał Kołodziejczyk – bę-
dzie przekazany do Muzeum Tech-
niki w Warszawie i będzie symbolem
dla następnych pokoleń, historią pol-
skiej motoryzacji, w której Ford miał
też swój mały udział, ale wyłącznie
dzięki Zakładowi Tychy”. 

Powyżej: 
Ford Ka na linii
montażowej,

z lewej: 
Andrzej

Kołodziejczyk,
dyrektor

generalny Ford
Polska wraz
z dyrektorem
Zakładu Tychy
FCA Poland,

Antonim
Greniem
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15 lipca osiemnastu pra-
cowników FCA Poland,
którzy odeszli na eme-

ryturę w pierwszym półroczu tego
roku, zaproszono do zakładu w Ty-
chach, aby w szczególny sposób
podziękować im za pracę. Spot-
kanie miało uroczysty charakter,
chociaż nie przypominało sztywnych,
oficjalnych ceremonii. Panował 
sympatyczny nastrój, wypełniony
wspomnieniami i życzeniami spo-
żytkowania jak najlepiej zasłużonego
odpoczynku oraz rozwijania pasji,
na które nie było dotychczas czasu. 
Atmosferę tę podtrzymywał dyrektor
zakładu w Tychach, Antoni Greń,
który przypomniał byłym pracowni-
kom o najważniejszych wydarze-

niach z życia firmy, jakie miały
miejsce w ostatnim czasie, oraz
o schodzących obecnie z linii pro-
dukcyjnych najnowszych wer sjach
samochodów. Zaproszeni goście
obejrzeli także film, jaki przygoto-
wano z okazji odebrania przez Za-
kład Tychy nagrody WCM Gold
Level, z krótką historią zakładu
i podziękowaniami dyrektora dla
wszystkich pracowników za ich
pracę, profesjonalizm i pasję,
które przyczyniły się do osiągnięcia
tego sukcesu. „Te podziękowania
są również dla was – podkreślił dy-
rektor – ponieważ braliście udział
w tworzeniu historii tego zakładu
i pozostaniecie zawsze jej częścią”. 
Nie była to ostatnia wizyta emery-

tów w zakładzie. Agnieszka Sip, kie-
rownik HR, Rozwoju, Szkoleń i Ko-
munikacji Wewnętrznej, składając
życzenia w imieniu swoim i dyrek-
tora personalnego Andrzeja Piętki,
zaprosiła wszystkich obecnych
emerytów na organizowany 10
września tego roku kolejny Dzień
Rodzinny spółek FCA w Polsce:
„Skorzystanie przez was z dzisiej-
szego zaproszenia jest dla nas syg-
nałem, że nadal czujecie się zwią-
zani z firmą i mam nadzieję, że pod-
czas Family Day także będziecie
z nami” – powiedziała.
Dyrektor zakładu razem z kierow-
nikiem HR oraz szefami Jednostek
Produkcyjnych i bezpośrednimi
przełożonymi wręczyli odchodzącym
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W FCA Poland pożegnano pracowników,
którzy przeszli na emeryturę.

Mirosława Malich, zdjęcia Ireneusz Kaźmierczak

CZAS NA ZASŁUŻONY
WYPOCZYNEK



pracownikom listy gratulacyjne
z podziękowaniami za dotychcza-
sową pracę i złożyli życzenia zdro-
wia i spokoju na emeryturze. Każdy
z obecnych na spotkaniu otrzymał
także upominek. 
„Spotkania z osobami odchodzą-
cymi na emeryturę są w naszym
zakładzie kultywowane w ramach
polityki odpowiedzialności spo-
łecznej. Osoby te często należą do
pokolenia, które przepracowało
w jednej firmie całe swoje życie za-
wodowe. Niejednokrotnie ponad
40 lat, poczynając od Fabryki Sa-
mochodów Małolitrażowych, później
Fiat Auto Poland, a obecnie FCA
Poland. Taki staż pracy to prestiż
i zaszczyt dla firmy, bo profesjona-
lizm i kompetencje zawodowe tych
osób przyczyniły się do rozwoju na-
szej firmy na polskim rynku moto-
ryzacyjnym. Dlatego było nam nie-
zmiernie miło móc ugościć i pożeg-
nać naszych pracowników podczas
zorganizowanego dla nich specjal-
nego spotkania” – dodała Ag-
nieszka Sip. 
„Takie chwile jak dzisiaj są bardzo
miłe – mówi Marian Jakubowski.
– Jestem zaskoczony, że firma za-
prosiła nas, by podziękować za
pracę. Będę długo wspominał za-
równo ten dzień, jak i lata spędzone

w zakładzie. A przepracowałem tutaj
43 lata. Zatrudniłem się jeszcze
w FSM, zaraz po szkole samocho-
dowej. Początkowo wysłano mnie
do Bielska-Białej, bo w Tychach po-
stawiono dopiero filary pod hale,
zwłaszcza pod tłocznię. W Bielsku
natomiast trwał już montaż malu-
chów. Po powrocie do Tych praco-
wałem na Montażu jako mechanik
silników spalinowych na stanowisku
napraw, a później przeszedłem do
służb jakości, w których najpierw
jako kontroler na stanowiskach rol-
kowych i na torze prób, a przez
ostatnie lata w kontroli jakości do-

staw przepracowałem aż do eme-
rytury, z dwuletnią przerwą na pracę
w związkach zawodowych”.
„Trafiłam do tego zakładu w 1975
roku, wtedy jeszcze do FSM, rów-
nież zaraz po szkole – mówi Elżbieta
Szemplińska. – Dzięki FSM-owi
skończyłam studia - budowę
maszyn, specjalność spawalnictwo,
bo w latach 70. nabór studentów
był w firmie. Wykłady mieliśmy po-
czątkowo na warsztatach szkolnych,
dopiero później jeździliśmy na Poli-
technikę do Gliwic. 
Wszystkie te lata przepracowałam
na Spawalni, z 3-letnią przerwą na
urlop wychowawczy. Początkowo
w zabezpieczeniu produkcji, później
w dziale technologicznym. Byłam
też wydziałowym liderem filarem
EPM. Wszystko się jednak kończy,
także praca, nabyłam prawa eme-
rytalne, więc postanowiłam z nich
skorzystać. Podjęłam tę decyzję
sama, chociaż lubiłam swoją pracę.
Dawała mi stabilizację. Miło będę
wspominała czas spędzony w za-
kładzie, bo zawsze byliśmy zgraną
grupą, zawsze mogłam liczyć na
kolegów. Ale cieszę się z emerytury,
wreszcie wypocznę i może trochę
zwiedzę Polskę. Nasz kraj jest prze-
cież taki piękny!”
Stanisław Noga: „Przyjąłem się do
tego zakładu w 1977 roku na Ob-
róbki Różne jako szlifierz. W połowie
lat 80. przeniosłem się do Utrzy-
mania Ruchu na Spawalni, gdzie
jako ślusarz narzędziowy przepra-
cowałem aż do emerytury. Do mo-
ich zadań należała regeneracja
prasy do części ruchomych. Moja
praca wymagała dokładności.
Trzeba było uzyskać wartości mie-
rzone w setkach milimetrów. I to
wszystko ręcznie. A im ta wartość
była bardziej zbliżona do wzorca,
tym większą przyjemność mi to
sprawiało. Ale teraz przed mną
wędkowanie i spacery. Będę też jak
najwięcej czasu spędzał ze swoją
rodziną”. 
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Od góry:
Marian

Jakubowski,
Elżbieta

Szemplińska
i Stanisław

Noga
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CAMP JEEP
WPIĘKNEJ
SCENERII
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Wolność, przygoda
i dobra zabawa. To

hasła towarzyszące
corocznemu zjazdowi

Grupy Posiadaczy
Jeepów (Jeep Owners

Group). W tym roku
miłośnicy marki

podejmowali próby
samochodami 4x4

z charakterystycznymi
siedmioma

szczelinami z przodu
w okolicach
hiszpańskiej

miejscowości Bassella
oraz w polskich

Bieszczadach. 

Cztery dni jazdy po serpentynach wśród
skał na skraju przepaści w Hiszpanii,

pokonywanie niełatwych brodów i tras
terenowych w otoczeniu dzikiej natury
Bieszczad. A ponadto różne zabawy dla
całych rodzin i koncerty „Jeep show”.
Tak krótko można opisać Camp Jeep,

odbywającą się co roku imprezę
przeznaczoną dla posiadaczy i fanów tej

marki z całej Europy. W okolicach
miejscowości Bassella, w samym sercu
hiszpańskiej prowincji Lleida, pojawiło
się od 2 do 5 czerwca ponad 1 tysiąc

osób jadących 330 Jeepami.



W Polsce, w malowniczej, małej
bieszczadzkiej wiosce Stężnica
koło Baligrodu, 16-19 czerwca

stawiło się natomiast prawie 500
uczestników i blisko 150 Jeepów.

W obu imprezach nie zabrakło
modeli wykonanych specjalnie
z okazji 75. rocznicy marki oraz
egzemplarzy historycznych, jak
Willys MB z 1944 roku czy kilka
CJ-tów. Obok nich prezentowały

się najnowsze generacje
Wranglerów, modele Grand
Cherokee i Cherokee oraz

Renegade’y. Każdy z uczestników
starał się jak najlepiej

przygotować i wyróżnić swój
samochód.

Cztery dni wypełnione znakomitą
zabawą upłynęły największej

społeczności zrzeszającej
właścicieli samochodów tej

marki w doskonałym nastroju.
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DZIECI 
SEGREGUJĄ ŚMIECI

Selekcja śmieci to bardzo istotne
działanie na rzecz ochrony

środowiska. Warto uczyć się tej
dobrej praktyki od najmłodszych lat.

Jakub Wężyk, zdjęcia Satiz Poland

Środowisko i jego ochrona są
istotnymi elementami dzia-
łalności zakładu FCA Poland

w Tychach. Ostatnio jednak pracow-
nicy fabryki postanowili swoją wie-
dzą i doświadczeniem w tej dzie-
dzinie podzielić się także z innymi. 
Pod koniec czerwca odwiedzili
Przedszkole „Przygoda” w Oświę-
cimiu. Spotkanie z dziećmi zos-
tało przygotowane przez Magdalenę
Jans, Product and Process Specia-
list w wydziale Lakierni. „Poza peł-

nieniem obowiązków wynikających
z mojego stanowiska jestem także
wydziałowym leaderem filaru Śro-
dowisko. Wspólnie z pracownikami
działającymi w tym filarze zastana-
wialiśmy się, w jaki sposób święto-
wać obchodzony 5 czerwca Świa-
towy Dzień Ochrony Środowiska
Naturalnego. Tomasz Łomnicki, kie-
rownik Wydziału Lakierni, a jedno-
cześnie zakładowy leader filaru 
Environment, wpadł na pomysł, aby
z wiedzą na ten temat wyjść poza

teren zakładu FCA Poland, do in-
nych ludzi, a najlepiej do najmłod-
szych. Pomyśleliśmy, że idealna bę-
dzie grupa przedszkolaków. Dzieci
chcą poznawać świat, uczyć się
go, poza tym z łatwością przyswa-
jają wiedzę – mówi Magdalena
Jans. – Dyrektora Antoniego Grenia
ucieszyła także ta inicjatywa, po-
nieważ dbanie o środowisko
ważne jest w każdym miejscu, za-
równo w pracy, jak i poza nią” –
wyjaśnia pani Magdalena.



Spotkanie rozpoczęło się od opo-
wieści o fabryce w Tychach oraz
o czynnościach, jakie należy wy-
konywać w tym zakresie w każdym
miejscu, w którym się przebywa.
Podczas drugiej części spotkania
przed dziećmi postawiono zadanie
dopasowania karteczek z rysun-
kami danego odpadu do kolejno
ułożonych na ziemi kolorowych
worków, na których widniały infor-
macje, jakie rodzaje odpadów na-
leży do nich wrzucać. Wiedza
przedszkolaków na ten temat była
imponująca! Dodatkowo dzieci

poznały znaczenie słowa recykling
nie tylko w teorii, ale także potrafiły
zastosować go w praktyce, przy-
gotowując „eko-ludziki” z plastiko-
wych butelek oraz innych materia-
łów odpadowych.
6-letni Maciek z uwagą słuchał
opowieści pani Magdy o tym, jak
ważne jest dbanie o środowisko.
Nie wszystko było dla niego nowe,

ponieważ wcześniej o sortowaniu
odpadów mówili mu rodzice. „Spot-
kanie było ciekawe, a najbardziej
podobała mi się zabawa w segre-
gowanie śmieci. Kiedy wyloso-
wałem kartkę, na której była nary-
sowana butelka, zastanawiałem
się, z czego została zrobiona. Póź-
niej przypomniałem sobie, że w ta-
kich butelkach jest woda mine-

W taki sposób
świętowaliśmy

Światowy Dzień
Ochrony

Środowiska
Naturalnego



ralna, więc umieściłem ją w worku
z plastikiem. Moi koledzy też dobrze
sobie poradzili, nawet z kartono-
wym pudełkiem, które zostało pra-
widłowo wrzucone do worka z pa-
pierem” – mówi Maciek z zadowo-
leniem. Jego koleżanka z grupy,
Samanta, której również bardzo po-
dobała się ta zabawa, obiecała, że
umiejętnością segregowania śmieci
podzieli się ze swoim młodszym
bratem. „Mój brat ma dopiero trzy
lata i jeszcze nie umie tego robić.
Mnie tego uczyli moi rodzice, ale
dzisiaj dowiedziałam się, jakie to
ważne dla naszego zdrowia i śro-
dowiska. Teraz będę mogła opo-
wiedzieć mojemu braciszkowi
o tym, czego się dzisiaj nauczyłam”
– wyjaśnia dziewczynka.
Po zakończeniu spotkania dzieci
pochwaliły się przedstawicielom

FCA Poland pracami plastycznymi
na temat ochrony środowiska, które
były nie tylko ładnie wykonane, ale
także pokazywały, jak ważna jest
dbałość o otaczającą nas naturę.
Organizatorzy spotkania wręczyli
maluchom modeliki samochodów
Lancia, a na ręce wychowawczyń
przekazali trzy zdalnie sterowane
zabawki Fiat 500, które będą służyć
wszystkim dzieciom w przedszkolu. 
Wizyta w Przedszkolu „Przygoda”
zakończyła się wspólnym pamiąt-
kowym zdjęciem, które z pewnością
przypominać będzie sympatyczną
atmosferę, jaka panowała tego dnia
w placówce. Inicjatywa z pewnością
stanie się początkiem cyklu tego
typu wydarzeń, które – mamy na-
dzieję – będą kontynuowane i wpi-
szą się w działalność społeczną fab-
ryki FCA Poland.  

Polityka Środowiskowa
Zakład Tychy odpowiada za wpływ swoich
produktów i procesów produkcyjnych na
środowisko naturalne i czyni wszystko, aby
zmniejszyć ich uciążliwość. Dzięki przestrzeganiu
standardów środowiskowych zarówno na etapie
projektowania, jak i wytwarzania produktów,
a także unikaniu marnotrawstwa i segregacji
odpadów, w latach 2000-2015 o ponad 50%
zmniejszono zużycie wody do celów
technologicznych, ilość wytwarzanych w procesie
produkcyjnym odpadów oraz ścieków. Od 2008 r.
wszystkie niebezpieczne odpady są poddawane
recyklingowi lub neutralizacji i żaden nie jest
składowany. Ponadto w ciągu 10 lat zredukowano
blisko 40-proc. zużycie energii w przeliczeniu na

jeden samochód. Dzięki temu zakład w Tychach
zużył najmniej energii w przeliczeniu na
samochód spośród wszystkich europejskich
fabryk FCA.
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Obok:
Magdalena
Jans oraz
Samanta
i Maciek



Na 10-km trasę 24. Biegu
Fiata wystartowała z „je-
dynką” na piersiach i po-

mknęła ulicami Bielska-Białej ni-
czym halny. Bezapelacyjnie tryum-
fowała we wprowadzonej po raz
pierwszy wspólnej klasyfikacji
pracowników spółek FCA. Pokonała
132 rywali. „Miałam numer 1, a to
zobowiązuje!” – powiedziała na me-
cie Anna Celińska, na co dzień spe-
cjalistka ds. kontroli kosztów FCA
Group Purchasing Poland.
Biegaczka zameldowała się na me-
cie jako trzecia Polka, co przyniosło
jej też brązowy medal Mistrzostw
Polski pań na 10 km. W klasyfikacji
generalnej została sklasyfikowana
na dobrym 26. miejscu. „Trasa biel-
skiej „dziesiątki” nie jest tak łatwa,
na jaką wygląda. Do szóstego kilo-

metra biegnie się pod górę, a dziś
dodatkowym utrudnieniem była du-
chota” – powiedziała Celińska, która
od 9 lat jest miłośniczką biegania
na długich dystansach. Jak twierdzi,
nie wyobraża sobie już życia bez
takiej aktywności. „Bieganie bardzo
mi pomaga. Inspiruje mnie do pracy.
Pomaga w życiu osobistym. To moja
wielka pasja” – podkreśliła.
Kroku Annie Celińskiej próbował do-
trzymać pracownik FCA Services
Polska Krzysztof Kosibór. „Wypu-
ściłem się za koleżanką, ale nie są-
dziłem, że zrobiła takie postępy. Za-
wsze biegała dobrze, ale dziś była
kapitalna” – ocenił. Kosibór był
drugi w rywalizacji pracowników, co
przyjął z dużą satysfakcją. „Wpraw-
dzie z czasu nie jestem zadowolony,
ale z uczestnictwa jak najbardziej.

To mój pierwszy start od półtora
roku, gdy urodziła mi się córka” –
dodał.
Zadowolenia na mecie nie krył Da-
riusz Lasek, który w FCA Powertrain
Poland zajmuje się zatwierdzeniem
części do produkcji. Wśród pracow-
ników Grupy był trzeci. „Pogoda dała
mi dziś w kość. Było duszno. Liczy-
łem, że mój czas będzie lepszy, ale
i tak jestem zadowolony, bo w każ-
dym kolejnym starcie poprawiam
wynik. Wśród pracowników wystar-
towałem po raz pierwszy i od razu
stanąłem na pudle” – cieszył się.
Wśród pracownic FCA jako druga
na mecie zameldowała się Magda-
lena Niemczyk z FCA Services Pol-
ska. Trenuje zaledwie rok, a już
pojawiły się sukcesy. Jak podkreśliła
start w Biegu Fiata sprawia jej dużą
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BIEG FIATA
DZIEWCZYNY GÓRĄ

Anna Celińska jest najszybszą biegaczką
wśród pracowników FCA w Polsce.

Krzysztof Bielski, zdjęcia Ireneusz Kaźmierczak



radość. „Jestem bielszczanką i bie-
gam u siebie. Mam duży sentyment
do tej trasy” – wyjaśniła.

KENIA NA SZCZYCIE
Bieg ukończyła rekordowa liczba
1595 zawodników z dziewięciu kra-
jów. Ton rywalizacji nadawali goście
z zagranicy, którzy zajęli pięć pierw-
szych miejsc w klasyfikacji gene-
ralnej. Najszybciej na metę przy-
biegł Kenijczyk Hillary Kiptum Maiyo
Kimaiyo (29:08). Do pobicia rekordu
trasy, ustanowionego trzy lata temu
przez jego rodaka Juliusa Kiprono
(29:01), zabrakło mu zaledwie
8 sek. Drugi był ubiegłoroczny zwy-
cięzca Kenijczyk Abel Kibet Rop
(29:29), a trzeci Marokańczyk 
Abderrahim Elasri (30:33). Najlep-
szy z Polaków – Dawid Malina
z Rybnika, przybiegł na 6. miejscu
(32:12). Dziesiąta metę przekro-
czyła najlepsza z pań – Iwona Le-
wandowska (33:45).

SPARTANIE POMAGAJĄ
Wśród biegaczy wyróżniali się
odziani w stroje hoplitów – w heł-
mach, z włócznią i tarczą – zawod-
nicy z Fundacji Spartanie Dzie-
ciom. Pomagali 17-letniemu bielsz-
czaninowi Markowi Bogaczowi, który
boryka się z ciężką chorobą. Prze-
szedł ciężkie operacje. „To, że żyje,
jest cudem” – podkreślała jego
mama Ewa. Dziś wymaga rehabili-
tacji. I na ten cel „Spartanie” zbierali
fundusze. Zlicytowano m. in. pierw-
szy numer startowy, z którym po-
biegła zwyciężczyni klasyfikacji pra-
cowników FCA Anna Celińska. Akcja
w Bielsku-Białej zakończyła się peł-
nym sukcesem. Podczas Biegu Fiata
udało się zebrać całą potrzebną
Markowi kwotę – 9 tys. zł.

PRESTIŻOWY BIEG
Ogromna popularność, piękna, ale
niełatwa trasa i perfekcyjna or-
ganizacja, to atuty Biegu Fiata,
który na stałe wpisał się w pejzaż

imprez tego typu w naszym kraju
i rokrocznie bije frekwencyjny re-
kord. Jak przypomniał rzecznik FCA
Poland Bogusław Cieślar to jedno
z najstarszych takich wydarzeń
w Polsce i jedyne, które dzięki sta-
łemu wsparciu głównego sponsora
nie zmieniło nazwy. „Jego prestiż
dodatkowo podkreśla fakt, że ry-
walizacja pań ma rangę Mistrzostw
Polski” – dodał.
Bieg Fiata to też jedna z tych im-
prez, która pomagała Polakom za-
kochać się w bieganiu. Zwrócił

na to uwagę członek zarządu FCA
Poland Czesław Świstak. „Kolejnym
edycjom towarzyszyła rosnąca
moda na bieganie. Nie sądziłem 24
lata temu, że nasza impreza rozwi-
nie się do tak imponujących roz-
miarów. Obecnie już na wiele ty-
godni przed biegiem lista startowa
jest pełna” – powiedział Świstak.
Biegacze myślami są już przy ko-
lejnej edycji. Będzie wyjątkowa,
bo 25. „Już dziś zapraszamy na ju-
bileusz” – powiedział Bogusław
Cieślar. 
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Od lewej:
Krzysztof
Kosibór,

Magdalena
Niemczyk,

Anna Celińska 
i Dariusz Lasek

CZOŁÓWKA KLASYFIKACJI
PRACOWNIKÓW GRUPY 
FCA W POLSCE
1. Anna Celińska ............. 35:46
2. Krzysztof Kosibór ....... 36:40
3. Dariusz Lasek ............. 38:44
4. Marek Żaba ................. 38:51
5. Mariusz Kiljan ............. 38:55
6. Łukasz Musik ............. 39:24
7. Piotr Kozak .................. 39:26
8. Michał Kocoń .............. 39:41
9. Marek Nowak ............. 40:27

10. Mirosław Kalamus ..... 40:59
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Każda chwila spędzona w rodzinnym
gronie jest bezcenna. Warto zatem zadbać

o to, by było ich jak najwięcej. Dzień
Rodzinny jest doskonałą okazją po temu.

Jakub Wężyk, zdjęcia Satiz Poland

DZIEŃ
DLA RODZINY

Wniedzielne popołud-
nie, 10 lipca, główną
bramę zakładu w Biel -

sku-Białej otwarto na oścież. Od
godz. 13.00 za-

częli poja-

wiać się w niej, wraz ze swoimi ro-
dzinami i przyjaciółmi, pracownicy
FCA Powertrain Poland, FCA Servi-
ces Polska, Sadi Polska, Comau Po-
land, Gestin Polska, Sirio Polska,
Fenice Poland, Sistema Poland
oraz, po raz pierwszy w tym roku,

Magneti Marelli Sus-

pension Systems Bielsko, Cornaglia
Poland i CEVA Logistics Poland.
Wśród zaproszonych gości był m.in.
prezydent Bielska-Białej, Jacek Kry-
wult oraz Wicewojewoda Śląski, Jan
Chrząszcz. Po drugiej stronie bramy
na wszystkich czekał profesjonalnie
przygotowany przez spółkę Gestin
Polska teren, który, na ten dzień,
zmienił się w prawdziwy park ro-
dzinny, pełen atrakcji dla dzieci i ich
rodziców. Uczestników festynu od
wejścia witał zapach grilla oraz we-
sołe dźwięki dobywające się ze
sceny. Radosny nastrój potęgowało
błękitne bezchmurne niebo oraz
słońce, które zdawało się świętować
wspólnie z rodziną FCA. A święto-



wać można było na wiele sposobów.
Atrakcjami dnia był występ Kaba-
retu Młodych Panów i koncert An-
drzeja „Piaska” Piasecznego. Dzięki
dobremu nagłośnieniu oraz telebi-
mom, każdy z blisko 10 tys. ludzi
przybyłych na zabawę mógł z da-
leka zobaczyć i usłyszeć ich wy-
stępy. Dla rodzin pracowników FCA
niewątpliwą atrakcją była także
możliwość zwiedzenia hal produk-
cyjnych, których drzwi cały dzień
stały otworem, zachęcając do wej-
ścia do środka. 

Dawid Bucki oprowadzał po liniach
produkcyjnych rodziców oraz brata.
„W zakładzie FCA Powertrain Po-
land pracuję już 11 lat. Na początku
obejmowałem stanowisko opera-
tora, więc dobrze znam nasze linie.
Chcę pokazać mojej rodzinie, jak
bardzo rozwinął się zakład w ostat-
nich latach” – mówi. „Jestem pod
ogromnym wrażeniem porządku,
jaki panuje na hali – stwierdza pani
Renata, mama Dawida. – Co roku
podczas Dnia Rodzinnego staramy
się zwiedzać hale produkcyjne i wi-
dzimy, w jak szybkim tempie fab-
ryka się rozwija. Dlatego cieszymy
się, że syn tu pracuje” – dodaje. 
Dawid Bucki jest przekonany, że dla
wielu uczestników Dnia Rodzinnego
zwiedzanie zakładu jest główną 
atrakcją. „Na co dzień mało kto ma
możliwość obserwować proces po-

wstawania silnika. Dzień Rodzinny
jest wyjątkową okazją po temu. Wi-
dzę, że z roku na rok duże zainte-
resowanie gości liniami produkcyj-
nymi ciągle rośnie. Nie brakuje
osób, które zwiedzają hale na tyle
uważnie, że są w stanie wskazać
zmiany, jakie tam zaprowadzono
w stosunku do lat poprzednich”. 
Łukasz Czaderna, który na Dzień
Rodzinny przyszedł ze swoją żoną
Alicją, pracującą w FCA Services
Polska, nie ukrywa wrażenia, jakie
wywołała na nim linia produkcyjna

silnika TwinAir. „W tym miejscu jes-
tem pierwszy raz. Do tej pory tylko
słyszałem o tym silniku, natomiast
nigdy nie widziałem, jak powstaje.
I muszę przyznać, że nowoczesne
rozwiązania, jakie tu zastosowano,
są imponujące. Cieszę się, że mój
syn, Krystian, może zobaczyć ma-
szyny, a zwłaszcza roboty, które
uczestniczą w produkcji tej jedno-
stki” – mówi. 
Na zwiedzanie linii produkcyjnych
wybrał się także Dariusz Klimunt
z córką Karoliną i jej dziadkiem, Ste-
fanem Sobczyńskim. Obaj panowie
pracują w Magneti Marelli Suspen-
sion Systems Bielsko, przy czym
pan Dariusz w zakładzie produku-
jącym amortyzatory, a pan Stefan
– zawieszenia. Zwiedzanie hali pro-
dukcyjnej jest dla Karoliny pierwszą
w tym dniu atrakcją. „Na razie oglą-
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Dawid Bucki
(trzeci z lewej)

z rodzicami
i bratem.
Po lewej

Dariusz Klimunt
z córką i jej

dziadkiem oraz
Alicja i Łukasz

Czaderna
z synem

dam części, z których
powstaje silnik, ale
później mam zamiar
skorzystać z każdej
z przygotowanych dziś
wielu atrakcji”. Dziew-
czynka z zaciekawie-
niem przysłuchuje się
opowieści dziadka
o tym, jak bardzo roz-
winął się zakład przez
lata. „Lubię odwiedzać
tutejsze hale produkcyjne.
Wiele lat temu pracowa-
łem w miejscu, gdzie dziś
znajduje się hala 3D. Po-
równując tamto miejsce, czyli
halę FSM-u, z tym, co widzimy
dzisiaj, można użyć tylko jed-
nego słowa: przepaść. Huk, bród
i trudne warunki pracy ustąpiły
miejsca czystości i porządkowi.



na nim ścigać aż 6 elektrycznych
samochodzików. Choć za ich „ste-
rami” mógł zasiąść każdy, bez
względu na wiek, to dzieci okazały
się absolutnymi faworytami. Paweł,
który na festyn przyszedł z rodzi-
cami, bratem Kubą i dziadkiem
Franciszkiem Warmuzem, po torze
ściga się niemalże zawodowo. „To
moja ulubiona atrakcja. Co roku ry-
walizuję z innymi. Już kilka razy do-
jechałem do mety jako pierwszy.
Dziś znów mi się to udało” – mówi
zadowolony. Kuba natomiast za-
pewnia, że w przyszłości dogoni
starszego brata. Teraz jednak bar-
dzo zaciekawiły go roboty pracujące
na linii produkcyjnej. „Na hali po-
dobają mi się wszystkie maszyny,
ale największe wrażenie robią na
mnie roboty. Są duże i bardzo szyb-

kie – aż trudno za nimi nadążyć
wzrokiem. Cieszę się, że mój dzia-
dek tu pracuje i że mogłem razem
z nim przyjść dzisiaj do tej fabryki”
– wyznaje podekscytowany. 
Pan Franciszek, który pracuje
w FCA Powertrain, mówi: „Moje
wnuki chętnie biorą udział w przy-
gotowanych tu atrakcjach. Zanim
przyszliśmy zwiedzać linie produk-
cyjne, obaj wspinali się po ściance.
Weszli bardzo wysoko!”. Ścianka
wspinaczkowa zaciekawiła nie tylko
Pawła i Kubę – była to jedna z naj-
bardziej obleganych tego dnia 

atrakcji. „Balonowa góra” wznosiła
się ponad teren zakładu i przycią-
gała wzrok przechodzących obok.
Jednak dopiero stojąc pod nią
można było poczuć, że jest na-
prawdę wysoka, a wspięcie się na
sam szczyt – trudne. Fakt ten nie
zraził 9-letniego Piotrka, który dziel-
nie walczył, by wspiąć się możliwie
najwyżej: „Wspinaczka po ściance
na początku wydawała mi się łatwa,
ale później okazało się, że trzeba
się skupić i mieć dużo siły. Dzisiaj
nie udało mi się wejść na sam
szczyt, ale za rok na pewno mi się
uda”. Tata Piotrka, Andrzej Toma-
szek, pracownik FCA Powertrain
mocno kibicował synowi. Kilka kro-
ków dalej znajdował się ring bo-
kserski, na którym można było sto-
czyć pojedynek przy użyciu mięk-

Po prawej
Franciszek

Warmuz
z wnukami. 

Dalej
Julka, córka

Marcina
Englisza,

z kuzynem
Mateuszem

i mamą

Dzisiaj maszyny ustawione są w spo-
sób ergonomiczny, a stanowiska
pracy dostosowane do pracowni-
ków, a nie odwrotnie. Dawniej nikt
o tym nie myślał – a szkoda, bo
wszystkie te działania przekładają
się na mniej męczącą i, dzięki temu,
bardziej efektywną pracę oraz ja-
kość. Widać to zarówno w zakładzie
FCA Powertrain, jak i u nas, w Mag-
neti Marelli” – mówi. 
Uczestnicy Dnia Rodzinnego mogli
spróbować swoich sił na gigantycz-

nym torze wyścigowym, który
zbudowano na jednej z hal pro-

dukcyjnych. Jednorazowo
mogło się
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mowitych wrażeń. Dzisiaj już się nie
bałam na żadnym odcinku, ale
osoby, które będą dziś korzystać
z tego toru po raz pierwszy, z pew-
nością przestraszą się podczas stro-
mego podjazdu pod górę. Wtedy
wydaje się, że samochód za chwilę
przekoziołkuje do tyłu. To są nieza-
pomniane emocje!” – dodaje.
Dzień Rodzinny jest wyjątkowym
czasem, w którym pracownicy spó-
łek FCA i innych dostawców oraz
ich rodziny mogą spotkać się
w przyjacielskim gronie. Wspom-
nienie ciepłej atmosfery okraszonej
dobrym jedzeniem, muzyką oraz 
atrakcjami, spośród których każdy
znajdzie coś dla siebie, z pewnością
towarzyszyć będzie wszystkim cały
rok – aż do następnego Dnia Ro-
dzinnego. 

kich pałek. Na przeciwległych pode-
stach stanęło kuzynostwo – Julka
Englisz, córka Marcina, pracownika
FCA Powertrain, oraz Mateusz. Roz-
poczęła się zacięta walka. Julka za-
dawała precyzyjne ciosy, które spra-
wiły, że jej kuzyn dwukrotnie spadł
z podestu. Chłopiec nie pozostał jej
jednak dłużny. Po dwóch silnych
uderzeniach, które strąciły Julkę
z podestu, rozpoczęło się decydu-
jące starcie, które ostatecznie wy-
grał Mateusz. „Pojedynek bardzo
mi się podobał – mówi dziewczynka.
– Walka przez długi czas była wy-
równana. Oboje daliśmy z siebie
wszystko, jednak to Mateuszowi
udało się strącić mnie z podestu
o jeden raz więcej. Za rok

na pewno się zrewanżuję!” – mówi. 
Dużym zainteresowaniem zarówno
dzieci, jak i ich rodziców cieszyła
się Akademia ruchu drogowego. Mi-
lusińscy korzystający z tej atrakcji
mogli zasiąść za kierownicami elek-
trycznych samochodów, które po-
ruszały się po wyznaczonym torze.
Pokonanie całej trasy wymagało
stosowania się do znaków ustawio-
nych na poszczególnych jej odcin-
kach. Dzięki temu mali kierowcy
mieli możliwość nie tylko samo-
dzielnie prowadzić pojazd silnikowy
pod opieką instruktorów, ale także
nauczyć się co nieco o przepisach
drogowych. Dla osób dorosłych
przewidziano atrakcję w postaci
toru off-roadowego, po którym
przemieszczały się dwa Jeepy:
Wrangler oraz Cherokee. Każdy
z samochodów pokonywał z pasa-
żerami przeszkody typowe dla trud-
nych terenowych przepraw. „Bardzo

lubię tę atrakcję – mówi
Beata Szczepanik z Fiat
Services. – Chętnie
korzystam z niej co
roku i zawsze dostar-

cza mi ona niesa-

Powyżej Beata
Szczepanik
z rodziną. 

U góry po lewej
Andrzej

Tomaszek
z synem 

na ściance
wspinaczkowej
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KUCHNIA

LATO NA TALERZU

Agnieszka Kudłacik, zdjęcia: Dino Trentin

Latem nasz apetyt się zmniejsza, zaczynamy preferować świeże i lekkie produkty żywnościowe. Ani nam w głowie
gorące zupy czy ciężkie, choć smaczne, dania jednogarnkowe. Szkoda czasu na stanie przy kuchni, kiedy lato w pełni.
Dlatego w ciepłe dni najlepiej sprawdzają się posiłki szybkie do zrobienia lub przygotowane wcześniej. Co nie znaczy,
że monotonne i nieefektowne. Obfitość świeżych warzyw i ziół zachęca, by dodawać je do każdego dania. 
Chciałabym Państwu przedstawić kilka propozycji dań na lato. Zapraszam do eksperymentowania z kuchniami 
nam dalekimi, wręcz egzotycznymi. Pobawmy się przyprawami i niecodziennymi połączeniami produktów, 
przecież w dzisiejszych czasach wszystko praktycznie jest dostępne. Do dzieła więc, bo efekt na pewno nas
pozytywnie zaskoczy. 

PLACKI Z PORAMI
I SZPINAKIEM (4 PORCJE) 

3 pory, 5 szalotek drobno posiekanych, 
1 chili, 4 łyżki natki posiekanej pietruszki,
150 ml oliwy, 
3/4 łyżeczki mielonej kolendry,
1/4 łyżeczki mielonej kurkumy i cynamonu,
1 łyżeczka cukru, 
1/2 łyżeczki soli,
białko z 1 jajka i 1 całe jajko,
130 g mąki z odrobiną proszku do pieczenia, 
150 ml mleka, 50 g roztopionego masła.
Sos:
100 g jogurtu greckiego, 
100 g kwaśnej śmietany,
2 zmiażdżone ząbki czosnku, 
3 łyżki oliwy,
szczypta soli, natka pietruszki i kolendry.
Najpierw przygotowujemy sos, mieszając wszystkie
składniki w malakserze na jednolity zielony sos. Pory
kroimy w plastry i podduszamy z szalotkami do
zmiękczenia. Przekładamy do miski razem
z pietruszką, przyprawami, chili, cukrem i solą.
Zostawiamy do ostygnięcia. Białko ubijamy
delikatnie i mieszamy z warzywami. W drugiej misce
przygotowujemy płynne ciasto z mąki, proszku do
pieczenia, jajka, mleka i masła. Delikatnie łączymy je
z warzywami. Smażymy niewielkie placuszki.
Podajemy z sosem. 

Bardzo smacznym sposobem na podanie sezonowych warzyw jest
usmażenie ich w tempurze. Proszę mi wierzyć, po podgrzaniu są
wyśmienite nawet następnego dnia. Podajemy je z oryginalnym dipem. 

WARZYWA W TEMPURZE (4 PORCJE) 
Potrzebujemy ok. 1 kg świeżo przygotowanych warzyw: ziemniak,
marchew, seler, brokuł, kalafior, młody por, rzepa, kalarepka, batat,
burak itp. 
100 g mąki kukurydzianej wraz z ilością odpowiednią do
obtoczenia warzyw, 100 g mąki pszennej, 1 łyżeczka proszku do
pieczenia, 
250 ml wody gazowanej, 2 łyżeczka oleju rzepakowego,
pół łyżeczki soli, peperoncino, nasiona czarnuszki do smaku.
Dip:
pół łyżeczki mielonego kardamonu, skórka otarta z 4 limonek,
pokrojony pęczek kolendry, 1 łyżki cukru, 1chili,
4 łyżki oleju słonecznikowego, 2 łyżki wody.
Najpierw przygotowujemy dip, miksując wszystkie składniki
w malakserze. Warzywa kroimy w spore kawałki, obtaczamy
w mące kukurydzianej. W osobnej misce przygotowujemy
tempurę. Łączymy trzepaczką składniki ciasta na gładką
masę. Zanurzamy warzywa w tempurze i smażymy na
głębokim tłuszczu do zrumienienia. Podajemy z dipem. 
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SAŁATKA 
Z MARYNOWANEJ PAPRYKI
I SERA PECORINO 

2 papryki czerwone i 2 żółte, 
zgrillowane i obrane ze skóry, 
pokrojone na ćwiartki,
5 łyżek oliwy,
1 łyżka octu balsamicznego,
pół łyżeczki cukru,
natka pietruszki,
kilka liści bazylii i tymianku,
kilka liści sparzonego jarmużu, 
70 g dojrzałego sera pecorino,
1 łyżka kaparów,
sól, pieprz.
Przygotowujemy marynatę, którą zalewamy
paprykę. Odstawiamy na 2 godziny. 
Łączymy wszystkie składniki sałatki i podajemy
z chrupiącym chlebem.

WARZYWA 
FASZEROWANE 

1 cukinia, 1 bakłażan, 1 papryka,
1 szkl. ugotowanego ryżu, 200 g mięsa mielonego,
tymianek, oregano, bazylia, cebula, czosnek,
sól, pieprz, oliwa z oliwek.
Przygotowujemy farsz, mieszając ryż z mięsem, cebulą, czosnkiem
i ziołami do smaku. Warzywa kroimy wzdłuż, solimy, pieprzymy,
nakładamy farsz i skrapiamy oliwą z oliwek. Pieczemy w nagrzanym
do 180 st. piekarniku ok. 20 min. 
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BAKŁAŻANY Z SOSEM MAŚLANKOWYM 

2 bakłażany,
100 ml oliwy,
2 łyżeczki tymianku, najlepiej cytrynowego,
1 owoc granatu,
1 łyżeczka przyprawy libańskiej zathar (przepis podaję
dalej), sól i pieprz.
Sos:
150 ml maślanki,
100 g jogurtu greckiego,
2 łyżki oliwy,
1 ząbek czosnku, sól.
Rozgrzewamy piekarnik do 200 st. Kroimy bakłażany wzdłuż,
nacinamy na krzyż, solimy, pieprzymy i posypujemy
tymiankiem. Pieczemy ok. 40 min. i zostawiamy do
wystygnięcia. Z granatu wybieramy nasiona.
Sos przygotowujemy, mieszając wszystkie składniki.
Na bakłażany nakładamy sos i posypujemy ziarnami granatu
i zatharem. Przepyszne!!!

Zathar:
1szkl. suszonego tymianku,
pół szklanki przyprawy sumak, 
niepełna szklanka ziaren sezamu,
pół łyżeczki soli.
Ziarna sezamu prażymy na patelni, studzimy.
Tymianek mielimy na pył z pozostałymi składnikami
i mieszamy z sezamem. 
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SAŁATKA 
Z WĘDZONYM
KURCZAKIEM
I KUSKUSEM 

150 g kuskusu,
2 udka z wędzonego kurczaka,
200 g pomidorków koktajlowych,
1 czerwona cebula,
1 świeży ogórek,
1 papryka,
świeże zioła: pietruszka, tymianek,
szczypiorek,
sól, pieprz, oliwa z oliwek.
Przygotowujemy kuskus wg przepisu na
opakowaniu. Udka obieramy z mięsa i kroimy
w spore kawałki. Podobnie postępujemy
z warzywami. Składniki sałatki mieszamy
z ziołami i przyprawiamy do smaku. 

 PASZTECIKI
FASZEROWANE

1 opak. ciasta francuskiego,
3 parówki, 

kilka plastrów boczku, 
seler naciowy, 

cebula, czosnek,
sól, pieprz do smaku.

Ciasto rozwałkowujemy i kroimy w prostokąty
o wymiarach ok. 15x10 cm. Nakładamy

kawałek parówki, boczku i selera,
przyprawiamy i zwijamy jak krokiet.

Smarujemy jajkiem i pieczemy
w piekarniku w temp. 180 st.

ok 20 minut. Są wyśmienite
na zimno, także

następnego dnia,
serwowane 

z zimnymi 
napojami. 



I wreszcie moje ulubione dania mięsne. Fakt, że na
zewnątrz jest gorąco nie znaczy, że powinniśmy jeść
tylko sałaty. Poniższe dania zaczerpnęłam z kuchni
orientalnych, a więc z krajów, gdzie wiedzą, 
co to upał. Naprawdę zachęcam Państwa do ich
wypróbowania, bo są po prostu wyśmienite.

KOTLECIKI JAGNIĘCE Z NATKĄ
PIETRUSZKI I CZOSNKIEM 

Jagnięcina to raj dla podniebienia, a czosnek i pietruszka 
to doskonały duet, który podczas pieczenia nadaje potrawie
niezwykły smak, a także sprawia, że mięsko nie wysycha.
Po prostu palce lizać. 
8 kotlecików jagnięcych,
1 spory pęczek pietruszki,
2-3 gałązki świeżej mięty,
2-3 ząbki czosnku,
2 łyżki bułki tartej,
oliwa z oliwek, masło, sól, pieprz do smaku.
Piekarnik nagrzewamy do 160 st. Czyścimy kotleciki z błon
i skórek. Lekko oprószamy solą i pieprzem, następnie
podsmażamy na oliwie z oliwek z odrobiną masła przez
2 minuty z każdej strony do zrumienienia. 
Czosnek, natkę pietruszki, miętę, szczyptę soli, bułkę tartą
i oliwę z oliwek miksujemy na gładką masę. Na kotleciki
nakładamy czosnkowo-pietruszkową pastę. Wstawiamy na
20 minut do piekarnika, aby uzyskać w środku różowe
mięso, jeśli wolicie inny stopień wypieczenia, przetrzymajcie
je trochę dłużej w piekarniku. Po wyjęciu mięso odstawiamy
na ok. 10 minut, najlepiej pod przykryciem, aby odpoczęło.
Kroimy kotleciki na porcje i podajemy na gorąco z ulubionymi
dodatkami. Doskonale pasuje tutaj sałatka z granatem.
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PRAWDZIWY KEBAB GRUZIŃSKI 
Jadłam prawdziwy kebab w Holandii. To, co serwuje się u nas
w Polsce, w większości wypadków woła o pomstę do nieba.
Pod tą szacowną nazwą serwuje się jakieś ścinki z kurczaka
wymieszane z kapustą pekińską i podane w pół surowym
placku. Przynajmniej ja z czymś takim miałam do czynienia.
Natomiast prawdziwy kebab to kwintesencja soczystości
dobrego mięsa, przypraw, świeżych ziół i pikantnego sosu
pomidorowego. Oryginalny kebab przygotowywany jest
z mięsa wołowego lub baraniego. Ale mimo wszystko można
go również przygotować z kurczaka, tylko robiąc to
w odpowiedni sposób.
Składniki na kebab:
1 kg filetów z kurczaka,
150 g liści z selera,
4 cebule,
1 jajko,
sól i pieprz do smaku.
Składniki na sos:
250 g przecieru pomidorowego,
2 ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę,
mielona słodka i ostra papryka, sól do smaku. 
Mielimy mięso dwa razy razem z dwiema cebulami. Wbijamy
jajko, doprawiamy solą i pieprzem. Jeśli masa jest zbyt gęsta,
dodajemy trochę przegotowanej zimnej wody. Wstawiamy do
lodówki. Przygotowujemy sos pomidorowy, mieszając
wszystkie składniki. Mięso dzielimy na porcje i formujemy
kotlety o długości 10 cm. Obtaczamy je w mące i smażymy
z każdej strony. Pozostałe cebule kroimy w krążki, a seler
siekamy. Wlewamy sos do głębokiego talerza, kładziemy na
nim usmażone kotlety i posypujemy cebulą oraz selerem. 
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LIBAŃSKA SHAWARMA
Z KURCZAKIEM 

400 g mięsa z piersi z kurczaka,
2 ząbki czosnku,
4 łyżki gęstego jogurtu,
3 łyżeczki białego octu winnego,
2 łyżki oliwy z oliwek, sok z 1 cytryny,
1 łyżeczka siedmiu przypraw libańskich 
(przepis podaję dalej),
odrobina płatków chili, sól, pieprz do smaku,
sałata lodowa, 1 duża cebula,
3 ziemniaki pokrojone i usmażone jak frytki,
świeża natka pietruszki,
2 łyżki sosu toum,
chlebek arabski lub piadina.
Z czosnku, oliwy z oliwek, soku z cytryny, octu winnego oraz
przypraw przygotowujemy marynatę, do której wkładamy
kurczaka i odstawiamy najlepiej na całą noc. Mięso 
pieczemy w piekarniku nagrzanym do 170 st. do
miękkości. W międzyczasie kroimy sałatę i siekamy
pietruszkę. Smażymy frytki. Po upieczeniu mięso
odstawiamy na 10 minut, aby odpoczęło, i kroimy
w plasterki. Wkładamy do chlebka lub podgrzanej
piadiny ze wszystkimi dodatkami. Podajemy na gorąco.
Mieszanka siedmiu przypraw libańskich:
(możemy ją praktycznie wykorzystać do każdej 
potrawy z mięsem),
1 łyżeczka świeżo zmielonego czarnego pieprzu,
1 łyżeczka zmielonego ziela angielskiego,
1 łyżeczka zmielonych goździków,

1 łyżeczka zmielonej gałki muszkatołowej,
1 łyżeczka cynamonu,
1 łyżeczka zmielonych nasion kolendry,
1 łyżeczka imbiru w proszku.
Sos toum:
1 główka czosnku,
2 szkl. oleju rzepakowego,
sok z 1 cytryny,
mała łyżeczka soli.
Wszystkie składniki dokładnie miksujemy. Sos ten możemy
dodawać absolutnie do wszystkiego – mięs, ryb i warzyw.

Pozostają mi tylko do zaproponowania Państwu napoje,
lekkie, orzeźwiające i przede wszystkim smaczne. 

BEZALKOHOLOWA SANGRIA
1 litr soku winogronowego,
6 kostek cukru, 
skórka z 1 pomarańczy,
2 pomarańcze, 1 cytryna, 1 brzoskwinia pokrojone
w plastry, odrobina goździków i cynamonu. 
Mieszamy wszystkie składniki i schładzamy w lodówce.
Doskonała ze świeżą miętą. 

SYROP BABCI 
W garnku rozpuszczamy w 1 litrze lekkiego czerwonego wina
1 kg cukru, dodając sok z 6 cytryn. Wrzucamy laskę wanilii
i gotujemy wszystko 5 minut. Jeszcze gorący syrop
przelewamy do butelek i pozostawiamy na jeden tydzień.
Serwujemy rozcieńczony z wodą lub wlewamy dwie łyżki na
rozkruszony lód.
Mam nadzieję, że wszystko będzie smakowało. Ważne
jest jedzenie, jego przygotowanie, składniki, produkty,
ale przede wszystkim... życzę Państwu cudownych
wrażeń kulinarnych!
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tekst i zdjęcia Janusz Czapiewski

BIEG
WCHMURACH

Wyspy Kanaryjskie, La Palma, 7 maja 2016.
Blisko 1800 osób odlicza sekundy do startu
w ultramaratonie Transvulcania. Wśród nich

jest Janusz Czapiewski, pracownik 
zakładu FCA Poland  w Tychach.
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Około godziny 5 meldujemy się wraz z synem
Dariuszem w Faro de Fuencaliente, została
godzina do startu, w powietrzu wyczuwa się

już poddenerwowanie biegaczy. Kierujemy się do kon-
troli wyposażenia obowiązkowego. Po drodze spotkamy
Sage Canaday, będącego w ścisłej czołówce zawodnika
z USA, który chętnie zamienia z nami kilka słów i pozuje
do zdjęcia (później okazało się, że Sage zajął 3 miejsce!).
W strefie startu trafiamy na zawodników ze wszystkich
stron świata, którzy mają jeden cel – pokonać 74 km
trasy w jak najlepszym czasie. My chcemy tylko dobiec
do linii mety w granicach 12 godzin. Nagle z głośników
dobiega „Thunderstack” zespołu AC/DC i odliczanie...
3... 2... 1 oraz Aaaarribaaaa!!! 
Pierwsze kilometry wiodą praktycznie tylko pod górę.
Po przebiegnięciu wulkanicznej pustyni dobiegamy do
Los Canarios, gdzie mieści się pierwszy punkt odżywczy.
Biegniemy dalej pod górę, tym razem lasem, ale podłoże
ciężkie, przeważnie żwirowe, nogi dostają ostry wycisk,
a to dopiero początek! Po 16 kilometrach meldujemy
się na drugim punkcie odżywczym Na wysokości
1800 m n.p.m. w pionie jesteśmy nad chmurami!
Wita nas wschodzące słońce. Na twarzach niektórych
zawodników maluje się już zmęczenie, pojawiają się
pierwsze problemy. My jednak czujemy się dobrze, po
szybkim uzupełnieniu płynów ruszamy dalej, wspinamy
się wyżej. Pierwszy raz tego dnia osiągamy 2000 m
n.p.m., skąd zaczyna się blisko 8 km zbiegu do na s -
tępnego punktu odżywczego El Pilar. Kto nie dotrze
tam w ciągu 5 godzin, kończy swój bieg. Zbiegi zazwy-
czaj idą nam dobrze, podobnie było i tym razem. Bieg-
niemy w dół szlakiem pokrytym pyłem wulkanicznym,
kręte serpentyny i strome momenty wymagają kon-
centracji, ale mijamy kolejnych zawodników i nadra-
biamy to, co straciliśmy na podejściu. Krajobraz się
zmienia, po następnej serpentynie szlak staje się bar-
dziej piaszczysty, kolejne zakręty, wpadamy do lasu,
utrzymujemy dobre tempo, na zegarku pojawił się
24. km, zaraz punkt odżywczy. Po chwili dochodzą do
nas głosy ludzi, muzyka, z lasu wybiegamy na polanę
i naszym oczom ukazuje się punkt El Pilar. Środek lasu,
a my przebiegamy przez szpaler ludzi dopingujących
nas tak gorąco, że zapominamy o zmęczeniu. Znowu
to samo, szybkie uzupełnienie płynów, kilka ciastek,
pomarańcze, kanapka do ręki i biegniemy dalej. Przed
nami jeszcze 50 km. Ale samopoczucie jest dobre. Tak-
tyka, którą obraliśmy sprawdza się i systematycznie
awansujemy w klasyfikacji. Wkrótce dobiegamy do
punktu El Revention, tam uzupełniamy płyny i zaklejamy
pęcherze na palcach – kamienie robią swoje. Ruszamy
dalej, zmieniają się warunki. Ponownie wspinamy się
na wysokość 2000 m n.p.m. Znowu biegniemy nad

chmurami, podziwiamy piękne widoki, mijamy kolejnych
zawodników, odrywamy się od większej grupy i we
dwójkę biegniemy przed siebie. Pozdrawiają nas kibice,
którzy całymi rodzinami czekają na biegaczy, by przy-
bić im „piątkę”. Skąd oni się tu wzięli?! Ile musieli tu
iść, żeby dopingować zawodników? Mijając kolejnych
uczestników, naszym oczom ukazuje się kolejny punkt
odżywczy – Pico de La Nieve. Za nami dystans ma-
ratoński – 42 km. Niestety w jednej chwili trzeba sko-
rygować taktykę, na zbiegu Darek zalicza upadek, prze-
prost kolana, który mocno odczuł i dalszy bieg to już
walka z własnymi słabościami. Na punkcie korzystamy
z zimnych natrysków, obłożenie nogi lodem i ruszmy
dalej. Zaczyna się mozolna wspinaczka w pełnym słońcu
na Pico de La Cruz. Pierwsi zawodnicy nie wytrzymują,
część zawraca czy to ze zmęczenia, czy to z powodu
kontuzji. Wspinamy się dalej i po naprawdę ciężkim
odcinku docieramy na wysokość 2294 m n.p.m. W Pico
de La Cruz czeka nas trochę dłuższy postój, chwila od-
poczynku, pomoc sanitariuszy przy pokiereszowanej
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nodze i znowu ruszamy. Tempo spada, ciężkie warunki
dają się już każdemu we znaki, ciało odczuwa trudy
biegu, ale mówią, że takie zawody biega się głową.
A nasza psychika jest jeszcze w dobrym stanie. Bieg-
niemy ciągle nad chmurami, ciągle do przodu, już
widzimy budynki obserwatorium astronomicznego na
Roque de Los Muchachos. Tam jest nasz następny
punkt odżywczy, ale najpierw mamy przed sobą stromy
i kręty zbieg, by następnie zacząć mozolne podejście
w pełnym słońcu. Wspinamy się na najwyższy punkt
na trasie – 2420 m n.p.m., na zegarku mamy 52 km.
Zostajemy przywitani przez wolontariuszy i stołami za-
pełnionymi pomarańczami, arbuzami, melonami, ba-
nanami, ciastkami, suszonymi owocami... aż nie chce
się dalej biec... tym bardziej że noga doskwiera coraz
bardziej. Po krótkiej uczcie, schłodzeniu głowy wiadrem
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zimnej wody, ruszamy dalej. Przed nami kluczowy
moment trasy. 17-kilometrowy zbieg z 2420 m na
brzeg morza, do Tazacorte – długi, momentami ciężki
technicznie. Trzeba ostro hamować na kamienistej, wą-
skiej trasie. Pumeksowe kamienie ranią stopy. Zosta-
wiamy za sobą kamienisty i piaszczysty górski krajobraz
i wbiegamy do lasu. Dobiegamy do El Time, robimy
troszkę dłuższy postój. Najważniejsze uzupełnić płyny,
zjeść ciastko, pomarańcze. Darek udaje się do punktu
medycznego, gdzie sanitariuszka smaruje mu nogę i ru-
szamy dalej w dół, nad morze. Trasa znowu się zmienia,
dalej prowadzi w dół, ale pojawia się więcej kamieni, do
tego śliskich, bo zaczyna padać. Ten odcinek jest bardzo
techniczny, ciężki. Zostało nam około 2 km, aby stanąć
nad urwiskiem z widokiem na Tazacorte i czarną plażę.
Zostaje nam zbieg serpentyną do poziomu morza
i mety maratonu. Kierujemy się w stronę ostatniego
punktu odżywczego, zjadamy po kilka kawałków arbuza,
uzupełniamy bidon i ruszamy na ostatni odcinek trasy,
tym razem z poziomu 0, w górę, do poziomu 340 m. Do
pokonania zostało 5 km. Wbiegamy na czarną plażę
i kierujemy się w stronę wąwozu, chyba jesteśmy poniżej
poziomu morza. Znowu ciężki teren, żwir, po około kilo-
metrze większe kamienie. Nagle trasa skręca ostro
w prawo, pniemy się w górę między plantacjami bana-
nów. Przed nami ostatnie ostre podejście i wbiegamy
do Los Llanos, zostaje nam do pokonania około 2000 m.
Zatrzymujemy się i wyjmujemy z plecaka naszą flagę,
z którą wbiegamy do miasta. Mijamy kolejnych zawod-
ników, którzy już tylko chcą dojść do mety. Kibice do-
pingują nas. Część z nich biegnie razem z nami, żeby
nam dodać otuchy. Trasa wiedzie cały czas lekko pod
górę, ale my już tego nie czujemy, bo doping jest tak
duży, że biegnie się nam, jakby było z górki. Jeszcze je-
den zakręt, ostatnia prosta, jeszcze sto metrów i jest
czerwony dywan. Biegnąc przez szpaler kibiców cie-
szymy się z ostatnich metrów tej pięknej przygody.
Okrzyki, owacje, gratulacje, medal, zdjęcia... JEST META! 
Pokonanie trasy zajęło nam 14 godzin 40 minut. Na
1356 zawodników, którzy dobiegli do mety, zajęliśmy
1092 i 1093 miejsce. Czas nie był jednak dla nas
ważny, ważne, że ukończyliśmy Transvulcanię!!!
Przeżyliśmy 74 km przygody, bólu, kryzysów, 4350 m
podejść, 4000 m zbiegów, a na końcu radość zwy-
cięstwa, głównie nad swoimi słabościami. Przełama-
liśmy kolejne bariery. Mamy nadzieję, że nie ostatnie. 

Personalia
Autor tekstu pracuje od 1980 roku w FCA Poland jako monter na
rolkach na linii D Montażu. Do ultramaratonów przygotowuje się
pokonując dwa razy w tygodniu około 12 km trasę, a w sobotę lub
niedzielę 16-30 km. W słoneczne dni dodatkowo jeździ rowerem;
najczęściej ścieżkami leśnymi z Bierunia do Katowic. Jego ulubioną
trasą jest jednak droga do Lędzin wiodąca przez pola i lasy, aż do
górki z kościołem pw. św. Klemensa. Janusza Czapiewskiego
interesuje także numizmatyka i strategiczne gry komputerowe,
lubi oglądać żużel i wyścigi samochodowe, a swoje
pasje może kontynuować dzięki wyrozumiałości
swojej żony Urszuli, która cierpliwie znosi jego
częstą nieobecność w domu. 
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KSIĄŻKI

CIEKAWE POMYSŁY
NA ZDROWE NAPOJE
Sonia Lucano daje czytelnikowi wspaniałą inspirację na
ugaszenie letniego pragnienia, podając mnóstwo przepisów
na zdrowe i orzeźwiające napoje. Bez miksera, bez
wyciskarki do soków, w zaciszu domowym, jest się w stanie
przygotować smaczny i odżywczy napój, który nawodni
i oczyści organizm. Przepisy nie zawierają cukru, mają 
za to mnóstwo antyoksydantów i witamin. Sonia Lucano
proponuje odbiorcom między innymi napar z werbeny,

fenkułu, wodę różaną
czy świetnie znany
Polakom sok z brzozy.
Ponoć przygotowywanie
takich naparów to teraz
hit wśród mieszkanek
Paryża, które przecież
pierwsze wiedzą, co
obecnie jest na fali… 
Zdrowa woda. Eliksir

młodości i piękna. 

Sonia Lucano
Wydawnictwo Znak.
Kraków 2016.

MALOWNICZY ŚWIAT
DAWNEJ SYCYLII
Książka o magicznym klimacie, klimacie, którego już nie ma.
Sycylia, którą wspomina pisarka, dawno już nie istnieje.
Główna bohaterka, Amerykanka, wędruje przez Sycylię,
opisując koloryt, ludzi, jedzenie. Trafia niespodziewanie do
willi tajemniczej Toski. Tosca miała niesamowite życie – jako
mała dziewczynka została oddana na wychowanie do
rodziny księcia d’Anjou, zakochała się w księciu, ale nie była
to historia jak z bajki – na drodze ich miłości stanęło

mnóstwo przeciwności –
różnica wieku, statusu
społeczny, stan cywilny księcia
(miał żonę). Tosca po latach
opowiada swą fascynującą
historię Marlenie. Nie można
się oderwać. 
Tamtego lata 

na Sycylii

Marlena de Blasi
Wydawnictwo Muza. 
Warszawa 2016.

JAK ŻYĆ ŚWIADOMIE
WE WŁASNYM TEMPIE
Joanna Glogaza jest specjalistą od, tak modnego dzisiaj,
„slow”. Filozofia „slow” święci w dzisiejszych szalonych
czasach prawdziwe triumfy. Slow food, slow fashion, wreszcie
slow life, wszystko to ma na celu celebrowanie życia bez
pośpiechu, smakowanie wszystkich jego aspektów. Działanie
„na automacie” prowadzi do tego, że często wykonujemy
proste czynności schematycznie, nie zdając sobie nawet
sprawy z naszej aktywności. Glogaza namawia, aby
smakować każdą chwilę, nie odkładać na potem tego, co
możemy zrobić teraz, a na co pozornie nie mamy czasu.

Cieszmy się małymi
przyjemnościami, rozważnie
planujmy nasz czas i nie
bójmy się go czasem
marnować. Doskonała
książka na tempo dnia
codziennego, wręcz idealna
na plażowy wypoczynek. 
Slow life

Joanna Glogaza
Wydawnictwo Znak. 
Kraków 2016.

SZCZERZE O UROKACH
MACIERZYŃSTWA

Stefanie Wilder-Taylor
stworzyła zbiór
prześmiesznych anegdot,
czerpiąc z doświadczenia
swojego i swoich dzieci.
Tytułowe ekożelki to symbol –
pragnienia, aby być matką
idealną, ekologiczną
i podręcznikową. A to
w praktyce czasem się nie
udaje (a nawet częściej niż
czasem). Autorka dzieli się
z czytelnikiem refleksjami na
temat obsesji perfekcjonizmu,

nadopiekuńczości i szajby na punkcie zdrowego żywienia.
Momentami można zrywać boki. 
Terror ekożelków

Stefanie Wilder-Taylor
Wydawnictwo Buchmann. 
Warszawa 2016.
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WSZYSTKIE SMAKI
ITALII W PIGUŁCE
Doskonała pozycja dla wielbicieli „dolce vita”. Fantastyczny
przewodnik po najciekawszych miejscach, zwyczajach
i ludziach, szczególnie dla osób pragnących spędzić urlop
w Italii. Napisany lekko i z humorem, pełen interesujących
anegdot i ciekawostek. Książka zawiera fakty znane i mniej
znane, to swoisty kolaż zawierający sporo informacji
historycznych, poświęconych włoskiej sztuce, kuchni, jak
i bardziej „obyczajowych”. Widać sympatię autora do
Włochów, nie jest jednak wobec
nich bezkrytyczny. Sporo
w środku także praktycznych
porad dotyczących podróży do
tego pięknego kraju. Świetna
lektura na wakacje. Każdy italofil
znajdzie z pewnością w książce
Macieja A. Brzowskiego fakty,
o których nie miał do tej pory
pojęcia. 
Włosi. Życie to teatr. 

Maciej A. Brzozowski
Wydawnictwo Muza. 
Warszawa 2014.

INTRYGA KRYMINALNA
W WENECJI
Donna Leon stworzyła postać komisarza Guido Brunettiego,
którego pokochali czytelnicy na całym świecie. Brunetti –
mieszkaniec starej Wenecji walczy ze skostniałym systemem,
korupcją i nepotyzmem, a także mafijnymi układami. Donna
Leon jest Amerykanką od lat osiadłą w Wenecji, ma więc
świeże spojrzenie na Wenecjan i samo miasto, a także na
włoską mentalność. Komisarz tym razem trafia na sprawę,
która zaczyna się banalnie – na
prośbę swego zwierzchnika musi
zająć się „prostym” tematem,
dodatkowo jego żona Paola
również obarcza go wyjaśnieniem
śmierci niepełnosprawnego
pracownika swojej uczelni. W tle
intrygi fascynująca Wenecja
i cudowna włoska kuchnia. 
Złote jajo

Donna Leon
Wydawnictwo Noir sur Blanc. 
Warszawa 2016.

ZNANE WŁOSZKI,
KTÓRE KOCHAŁ ŚWIAT
Kolejna książka Macieja Brzozowskiego, który nie ustaje
w wysiłkach przybliżenia polskiemu czytelnikowi włoskiego
stylu życia. Tym razem sportretował najbardziej fascynujące
Włoszki – od Katarzyny Medycejskiej, poprzez Sonię Gandhi,
muzę artystów Luisę Casati, a na Carli Bruni skończywszy.
To tylko kilka przykładów, bohaterek jest dużo więcej, także
spokojnie ich wystarczy na wakacyjne leniuchowanie. Warto
sięgnąć po tę pozycję, może któraś z pań stanie się
inspiracją dla czytelniczek,
pokazując, że kobieta
chcąca osiągnąć sukces
w końcu trafia na szczyt
i nie ma dla nas –
przedstawicielek „słabszej
płci”- rzeczy niemożliwych.
Boskie. 

Włoszki, które 

uwiodły świat. 

Maciej A. Brzozowski
Wydawnictwo Znak. 
Kraków 2016.

DAWNA DZIELNICA
ŻYDOWSKA DZISIAJ
Warszawska dzielnica Muranów to fascynujące miejsce –
zbudowane na gruzach getta. Nie ostał się tam prawie żaden
budynek z czasów wojny, na ruinach powstał zupełnie nowy
twór, zmienili się także ludzie. Beata Chomątowska dokopuje
się jednak do resztek wspomnień ukrytych głęboko w pamięci
najstarszych mieszkańców lub ocalonych w rodzinnych
opowieściach. Muranów to patchwork niepamięci, negacji
i niezaprzeczalnej tragedii, która
nieśmiało przebija się
w ostentacyjnej nowoczesności.
Nikt dotychczas nie wpadł na
takie ujęcie warszawskiej
dzielnicy. Autorce należą się
niezaprzeczalne słowa szacunku
za odważne i nowatorskie
podjęcie tematu. 
Stacja Muranów

Beata Chomątowska
Wydawnictwo Czarne. 
Wołowiec 2016.

Joanna Lasek
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NOWOŚCI

Polacy uwielbiają grillowanie i wędzone przez siebie wędliny.
Najnowsza technologia zajrzała także do takich urządzeń jak
domowe wędzarnie. Już wkrótce będzie można wędzić przy
pomocy smartfona. Inteligentna cyfrowa wędzarnia Bradley
Smoker ma kontakt ze smartfonem za pomocą Bluetooth.
Firma wyznaje zasadę, iż kluczem do dobrego wędzenia jest
kontrola dymu i ciepła, proces powinien się odbywać powoli
i w niskiej temperaturze.
Wszystkie urządzenia
Bradley Smoker mają
innowacyjny system
automatycznego
podawania brykietów,
dzięki czemu mamy
pewność, że brykiet
spala się czyściej,
zapewniając idealny
wędzony smak.
Wędzarnia może
pomieścić nawet 
10 półek.

Lato w pełni, czas więc odnowić garderobę, szczególną
uwagę poświęcając strojom plażowym. Trendy zmieniają
się z roku na rok, choć pewne tendencje nie ulegają
drastycznym wahaniom. Bikini utrzymuje się na topie od
kilku dobrych sezonów i jest to silny motyw przewodni
w nowej kolekcji Sinsay. Stroje występują w soczystych,
nasyconych barwach, nie zabrakło także święcących
triumfalny powrót kostiumów jednoczęściowych. Zdjęcia do
kampanii reklamowej powstały w Wietnamie i zachwycają
głębią koloru. Klientki do wyboru mają motywy kwiatowe,
inspirowane azteckimi i geometrycznymi wzorami, aż po
charakterystyczny i bardzo modny styl boho.

INTELIGENTNA
WĘDZARNIA

LETNIA BIŻUTERIA

NOWE TRENDY 
W KOSTIUMACH

Polki pokochały markę Lilou – całkowicie polską
firmę – która tworzy spersonalizowaną biżuterię.
Zawieszki, naszyjniki, bransoletki można dowolnie
grawerować w wybranym salonie (grawer w cenie),
tym samym upamiętniając wydarzenie, osobę itp.
Biżuteria jest dostępna w wersji srebrnej próby 925,
pozłacanej 23-karatowym złotem oraz na specjalne
zamówienie w wersji złotej. Hitem
letniej kolekcji okazał się naszyjnik
ze znakiem nieskończoności, teraz
można do niego dokupić również
bransoletkę. Lilou to znakomity
pomysł na wzruszająco
sentymentalny prezent.



al. Wyścigowa 6 (Catalina Bldg., VII piętro)
02-681 Warszawa, tel. (22) 6074350
Prezes Zarządu: Alfredo Altavilla

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132100, Fax (33) 8132036 
Prezes Zarządu: Alfredo Leggero

ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (33) 8538200, Fax (33) 8532964
Wiceprezes Zarządu: Marek Kanafek

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960333
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6036108

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

ul. Jedności 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy
Tel. (32) 2179404, Fax (32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Roberto Rossi

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Wiceprezes Zarządu: Ettore Actis Goretta 

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Roberto Barge

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Wiceprezes Zarządu: Ettore Actis Goretta 

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132485, Fax: (33) 813 5333
Prezes Zarządu: Filippo Ricciarelli 

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Dyrektor Generalny: Davide Guerra

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie i układy wydechowe

produkcja części samochodowych 
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– systemy zasilania paliwem, zbiorniki

produkcja i obsługa urządzeń 
dla przemysłu samochodowego

administracja księgowa, 
personalna i płace

zakupy ma te   ria łów pośrednich 
i bezpo śred nich do produkcji 
samochodów

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

produkcja silników do samochodów

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132272
Prezes Zarządu: Jan Maślorz zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
Tel. (24) 2679600, Fax (24) 2679605
Dyrektor Zakładu: Werner Ballieu

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 5784300, Fax (22) 5784318
Dyrektor Generalny: Massimiliano Perri

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

stan na 31 lipca 2016 r.

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

Spółki Grupy Fiat Chrysler Automobiles

al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074990, Fax (22) 6074879
Prezes Zarządu: Grażyna Portas usługi bankowe

al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074800, Fax (22) 6074982
Prezes Zarządu: Lucyna Bogusz

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

  1. Fiat Chrysler Polska Sp. z o.o. 
     

  2. FCA Poland S.A.
      

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

  4. Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. 
      
  5. Magneti Marelli Suspension Systems
      Bielsko Sp. z o.o.

  6. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

  7. Plastic Components and Modules 
      Poland S.A.
  8. Plastic Components Fuel Systems
      Poland Sp. z o.o.

  9. Comau Poland Sp. z o.o. 
      

10. FCA Services Polska Sp. z o.o. 
      

 11. FCA Group Purchasing Poland Sp. z o.o.
      

12. Sadi Polska – Agencja Celna Sp. z o.o.
     

13. Sirio Polska Sp. z o.o.
      

14. FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. 

15. Gestin Polska Sp. z o.o. 

  1. FCA-Group Bank Polska S.A. 
      

  2. FCA Leasing Polska Sp. z o.o.

  1. CNH Industrial Polska Sp. z o.o.
      

  2. Iveco Poland Sp. z o.o.
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