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ZE ŚWIATA FCA

NIEMCY

Nagroda dla Ducato
Trwa dobra passa Ducato, gwiazdy marki
Fiat Professional, uhonorowanego kolejnymi
międzynarodowymi nagrodami. Po raz dwunasty
z rzędu model zdobył tytuł „Najlepszej bazy dla
campera 2019”, deklasując innych konkurentów.
Ten dowód uznania został przyznany przez
czytelników pisma „Promobil”, niemieckiego
periodyku branżowego, który od 25 lat stanowi
ważny punkt odniesienia w branży camperów.

STANY ZJEDNOCZONE

Nowy Ram Heavy
Duty 2019 w Detroit
W Detroit miała miejsce premiera nowego Rama Heavy Duty
2019, pick-upa o najlepszych w tym segmencie osiągach,
który może pochwalić się uciągiem równym 15 921 kg oraz
ładownością 3483 kg. Napędza go niespotykany nigdy wcześniej
moment obrotowy 1000 lb.-ft (1350 Nm), wytwarzany przez silnik
turbodiesel I6 Cummins. Nowy Ram Heavy Duty stanowi punkt
odniesienia pod względem jazdy, jakości prowadzenia, elegancji
materiałów, innowacyjności i technologii, proponując dużo więcej
niż konkurencja. Nowa linia pick-upów Ram Heavy Duty 2019
gwarantuje najnowsze osiągnięcia pod względem możliwości
wykorzystania samochodu w codziennej jeździe.

BRAZYLIA

Jeep w sercu Brazylijczyków
Rok 2018 zakończył się nowym sukcesem marki z siedmiożebrowym grillem. Trzeci rok z rzędu królowała ona na
rynku brazylijskim, zdobywając 22-procentowy udział w rynku w kategorii SUV-ów. Oprócz Renegade’a i Compassa
produkowanych w Pernambuco zarejestrowano jeszcze wiele modeli importowanych (Cherokee, Wrangler i Grand Cherokee);
w sumie prawie 107 tysięcy pojazdów, co oznacza ponad 21 procent więcej niż w 2017 roku. Ta tendencja wzrostowa raczej
się utrzyma. Zresztą, kto nie chciałby mieć Jeepa, który pozwala zasmakować prawdziwej wolności?
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przygotowane przez redakcję

FRANCJA

Jeep Renegade z tytułem
„SUV® Urbain de l’Année”
Czytelnicy specjalistycznego francuskiego magazynu
„SUV Crossover” przyznali modelowi Jeep® Renegade
prestiżowy tytuł „SUV Urbain de l’Année 2019”. Julien
Renavand, redaktor naczelny magazynu powiedział:
„Obecny od wielu lat w segmencie miejskich SUV-ów
Jeep Renegade przeszedł ostatnio restyling, zarówno jeśli
chodzi o estetykę, jak i wyposażenie oraz technologię,
dzięki czemu uplasował się na szczycie swojego segmentu.
Docenili to nasi czytelnicy, którzy nie pozostali obojętni na
urok i jakość techniczną tego modelu Jeepa”.

BRAZYLIA

Fiat otwiera pierwszy
licencjonowany
salon sprzedaży w sieci
W San Paolo Fiat otwarto pierwszy autoryzowany cyfrowy
salon sprzedaży. Dzięki ogromnym ekranom dotykowym
klient może skonﬁgurować wszystkie modele, dobierając
swoje ulubione kolory, wyposażenie opcjonalne,
akcesoria i usługi dodatkowe, cały czas kontrolując
ostateczną cenę skonﬁgurowanego modelu. Dzięki
wirtualnej rzeczywistości można dopasować także różne
wykończenia wnętrza. Kiedy model zostanie już wybrany
i skonﬁgurowany, klient może wykonać jazdę próbną
w asyście specjalisty.

AUSTRALIA

Nadjeżdża nowy Wrangler
Najlepszym pojazdem, który pozwoli ci przeżyć przygodę w pobliżu
Ayers Rock, czerwonego masywu górskiego dominującego nad
australijską równiną, jest Jeep Wrangler. Od kwietnia będzie można
wyruszyć w taką podróż nowym SUV-em. Pomimo odświeżonego
wyposażenia modelu (dostępne są teraz trzy wersje: Sport S, Overland
i Rubicon), jak i technologii (dotykowy ekran Unconnect ma 7”) Wrangler
pozostał sobą, czyli tym samym co zawsze pojazdem terenowym.
Ten posiadający geny buntownika model dysponuje 70 rozwiązaniami
pod względem bezpieczeństwa aktywnego, jak i pasywnego.
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REKORDOWE WYNIKI

ZA ROK 2018

W ubiegłym roku w FCA odnotowano
przychody na kwotę ponad
115 miliardów euro. Skorygowany EBIT
osiągnął poziom 7,3 mld, skorygowany
zysk netto odnotował poprawę o 34%
(5 miliardów), a zysk netto wyniósł
3,6 mld. Płynność przemysłowa netto
uległa poprawie do kwoty 1,9 mld euro.

7

lutego Mike Manley zaprezentował wyniki FCA za
2018 rok. W ubiegłym roku
firma odnotowała kolejne rekordowe rezultaty: 115 miliardów
410 milionów euro przychodów i 4  842  000 samochodów
dostarczonych do sieci na
całym świecie (więcej o 102 tysiące sztuk w porównaniu z 2017
rokiem). Przychody netto wzrosły
o 4 procent (9%, jeśli weźmiemy
pod uwagę stałe kursy walut) dzięki większym wolumenom, lepszym
cenom i miksowi. Skorygowany
zysk netto wyniósł 5 miliardów,
więcej o 34 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem, a zysk
netto osiągnął kwotę 3,6 mld euro
(więcej o 3 procent). Płynność
przemysłowa netto na 31 grudnia 2018 roku wynosiła 1,9 mld,
co oznacza poprawę w porównaniu
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z zadłużeniem przemysłowym netto,
które pod koniec 2017 r. wynosiło
2,4 miliarda. Ważny był także fakt,
że w czwartym kwartale minionego
roku agencja Fitch podniosła długoterminowy rating zadłużeniowy FCA
na poziomie inwestycyjnym z BB

do BBB z perspektywą stabilną.
Kontrowersje związane z rządem
USA i organizacjami konsumentów
w sprawie emisji silników Diesla
zostały rozwiązane zgodnie z postanowieniami przyjętymi w trzecim
kwartale 2018 roku. Ponadto operacja sprzedaży Magneti Marelli odbywa się zgodnie z planem i zostanie
sfinalizowana w drugim kwartale
tego roku. Cele na 2019 rok to
osiągnięcie skorygowanego EBIT
w kwocie przekraczającej 6,7 miliarda euro i marża wynosząca
ponad 6,1 procent, czyli w obu
przypadkach więcej niż w 2018
roku. Wolne przepływy pieniężne
powinny wynosić ponad 1,5 miliarda euro, mniej niż w 2018 roku
ze względu na wyższe inwestycje
przemysłowe oraz opłaty konieczne
w celu uregulowania zawiłości związanych z emisjami z silników Diesla.

«Oznacza to – jak podkreślił Mike
Manley w liście skierowanym do
pracowników, w którym komentuje
wyniki – ciężką pracę nad tym,
by stać się firmą motoryzacyjną
odnoszącą największe na świecie sukcesy. Oznacza to również
dalszy rozwój dynamiki sytuacji na
rynku pickupów w regionie NAFTA.
I wreszcie rozwijanie – w umiejętny
sposób – naszej konkurencyjności
w dziedzinie pojazdów elektrycznych i jazdy autonomicznej. Przed
nami rok, który inni zwykli nazywać już czasem „wiatru wiejącego
w oczy” – rok wyzwań makroekonomicznych, nacisków regulacyjnych,
zmienności handlu. A jak wiemy,
przeciwny wiatr potrafi długo wiać.
Poradzimy sobie z nim. Rozprawimy
się z nim. Ominiemy go. Przecież
z tego jesteśmy znani.

Alfa Romeo
Giulia i Stelvio
zdobyły
ostatnio tytuły
najlepszych
samochodów
w konkursie
dla czytelników
niemieckiego
czasopisma
„auto motor
und sport”.
Poniżej nowa
seria specjalna
„S” modelu Jeep
Renegade

WYNIKI FINANSOWE (włącznie z Magneti Marelli)
		
2018
2017
1.177
1.247
30.609
28.876
2.023
1.894
1.293
804
1.632
1.097
Na dzień 31 grudnia

2018
1.872
(14.705)
21.125

4. kwartał			
Zmiana (w milionach euro, o ile nie wskazano inaczej)
2018
(70) Dostawy ogółem (w tysiącach sztuk)
4.842
1.743 Przychody netto
115.410
129 Skorygowany EBIT
7.284
489 Zysk netto
3.632
535 Skorygowany zysk netto
5.047

30 września			

2018
(189)
(15.426)
19.975

Zmiana		
2.061 Płynność/(zadłużenie) przemysłowa(e) netto
721 Zadłużenie
1.150 Dostępna płynność ogółem

31 grudnia

2018
1.872
(14.705)
21.125

Okres obrachunkowy
2017
Zmiana
4.740
102
110.934
4.476
7.054
230
3.510
122
3.770
1.277
31 grudnia

2017
(2.390)
(17.971)
20.377

Zmiana		
4.262
3.266
748

WYNIKI Z PODZIAŁEM NA SEKTORY DZIAŁALNOŚCI – PRZYCHODY NETTO I SKORYGOWANY EBIT
Przychody netto (okres obrachunkowy)		
Skorygowany EBIT (okres obrachunkowy)
2018
2017 (w milionach euro)
2018
2017
72.384
66.094 NAFTA
6.230
5.227
8.152
8.004 LATAM
359
151
2.703
3.253 APAC
(296)
172
22.815
22.700 EMEA
406
735
2.663
4.058 MASERATI
151
560
1.695
1.624 Poz. działaln., elem. nieulokowane i oper. wyłączone
(112)
(236)
110.412
105.730 Ogółem Continuing Operation (bez Magneti Marelli)
6.738
6.609
4.998
5.204 Magneti Marelli, bez oper. wyłącz. w ramach Grupy
546
445
115.410
110.934 Suma – włącznie z Magneti Marelli
7.284
7.054
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ROK POD ZNAKIEM
MODELU 500

I SILNIKA FIREFLY
W Tychach 2018 rok zostanie zapewne
zapamiętany jako okres, w którym osiągnięto
historyczny rekord produkcji modelu 500.
W Bielsku-Białej zakończony niedawno rok
upłynął pod znakiem pokaźnych inwestycji
związanych z nowymi silnikami FireFly.
Filippo Gallino, zdjęcia: I. Kaźmierczak

W

2018 roku zakład
w Tychach wyprodukował 259,4 tysięcy
samochodów, z czego 185 tys.
Fiatów 500, ponad 48 tys. Lancii
Ypsilon i 26 tys. Abarthów 500.
99% wyprodukowanych aut wyeksportowano do 58 różnych krajów. Najwięcej z nich trafiło do:
Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji,
Niemiec i Hiszpanii.
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Warto podkreślić niesamowite wyniki modelu 500, który – pod markami Fiat i Abarth – przekroczył
liczbę 211 073 sztuk, co stanowi
nowy rekord produkcyjny w jego
historii. Jest to wyjątkowe osiągnięcie w przypadku modelu, dla którego
2018 rok był już dwunastym rokiem
produkcji, a który swój face lifting
miał w 2016 roku. Model 500
wciąż odnosi olbrzymi sukces na

rynku, nie mając sobie równych
(poza Pandą) w segmencie A w całej
Europie. Należy również podkreślić
wyraźny wzrost zapotrzebowania na
wersję spod znaku Abartha.
Z kolei fabryka silników FCA Powertrain w Bielsku-Białej rozpoczęła
15 maja 2018 r. produkcję trzycylindrowego silnika turbo benzyna
Firefly 1.0. Kilka tygodni później kolej
przyszła na wersję o pojemności

1,3 litra z czterema cylindrami.
W 2018 r. zakład ten skoncentrował się więc na nowych inwestycjach, które w ciągu najbliższych
kilku lat znacznie zmienią jego asortyment produkcyjny. W tym kontekście jest więc zrozumiałe zmniejszenie wielkości produkcji (po raz pierwszy spadła ona poniżej 300 tys. sztuk
rocznie). Jej wzrost nastąpi
w 2019 r. wraz z rozwojem produkcji
nowego silnika oraz stopniowym
wprowadzaniem na rynek nowych
modeli marek FCA, w których będą
stosowane nowe silniki turbo FireFly.
Zapewnią one szybki powrót do
poziomu produkcji z poprzednich lat.
W zakończonym właśnie roku polskie
spółki Grupy FCA odnotowały przychody na poziomie 19,2 mld PLN,
z czego 13,8 mld dotyczy eksportu.
Polska nadal jest strategicznym obszarem biznesowym dla Grupy FCA,
gdzie zlokalizowanych jest 10 zakładów produkcyjnych i około 9 tysięcy
pracowników. Pozytywny kontekst
potwierdziły wyniki spółki FCA Poland, utrzymując poziomy produkcji
z lat poprzednich. Ponadto spółka ta
sprzedała na rynku polskim 29,5 tysiąca samochodów marek FCA.

Polskie spółki FCA w 2018 roku w liczbach
Przychody: 19,2 mld PLN
Eksport: 13,8 mld PLN
14 spółek + 2 joint venture finansowe
10 zakładów produkcyjnych
Zatrudnienie: 9 000 osób
Produkcja samochodów: 259,4 tys. sztuk
Sprzedaż sam. na polskim rynku: 29,5 tys. sztuk

WTYCHACH MAMY AMBITNE PLANY

RÓWNIEŻ NA2019 ROK
Antoni Greń, dyrektor Zakładu Tychy FCA Poland

„Rok 2018 był pozytywny. Produkcja Lancii Ypsilon wprawdzie spadła
poniżej 50 tysięcy sztuk rocznie, ale
spadek ten został niemal w całości
skompensowany przez wzrost
produkcji modelu 500, który
przekroczył swój historyczny
rekord, jaki miał miejsce w 2008
roku. To olbrzymi sukces, który
zdaje się nie mieć końca. Z roku
na rok Fiat 500 z coraz większą siłą

potwierdza swój status prawdziwej,
ponadczasowej ikony europejskiej
motoryzacji.
Według nowych planów wyprodukujemy dużo egzemplarzy
tego modelu również w tym
roku, który jest trzynastym od
wprowadzenia go na rynek: w sumie przewidujemy 197 tysięcy
sztuk, plus 57 tysięcy Lancii
Ypsilon. W 2019 roku wyprodu-

kujemy więc 254 tysiące samochodów, niewiele mniej niż w roku
minionym.
Nasze plany są ostrożne, ponieważ
najbliższe dwa lata będą okresem
znaczących przemian i ewolucji rynku samochodowego,
w związku z wejściem w życie nowych surowych norm europejskich
w zakresie emisji. Producenci będą
musieli przyspieszyć wprowa-
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Sprzedaż FCA Poland
Spółka FCA Poland w 2018 roku sprzedała na polskim rynku
29463 nowych samochodów, w tym marek:
Fiat 12912 szt.
(Tipo – 8058 szt., 500 – 1799 szt., Panda – 1022 szt.)

Fiat Professional 10699 szt.
(Ducato – 6065 szt., Doblò – 2361 szt., Fiorino – 1943 szt.)
Jeep 4344 szt.
(Renegade – 1910 szt., Compass – 1485 szt., Grand Cherokee – 575 szt.)

Alfa Romeo 1400 szt.
(Stelvio – 623 szt., Giulia – 370 szt., Giulietta – 354 szt.)

Abarth 97 szt.
dzanie nowych technologii
o niskim wpływie na środowisko.
Ponadto będą zobowiązani wyraźnie zmienić swój asortyment
produkcyjny, biorąc pod uwagę
nowe normy, ewentualne zachęty
ze strony rządów oraz kary przewidziane dla tych, którzy norm
emisyjnych nie będą przestrzegać.
Ale przede wszystkim będą musieli
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przewidzieć, co zrobi klient, który
zdaje się być coraz bardziej zdezorientowany wobec tak poważnych
zmian w porównaniu z tym, co było
dotychczas.
W związku z tym już w grudniu
tego roku lub na początku kolejnego zastąpimy podstawowy silnik
Fiata 500 Fire 1.2 trzycylindrowym silnikiem wolnossącym

GSE 1.0 w wersji mild hybrid
(miękka hybryda). Zmiana ta, wraz
z innymi modyfikacjami w zakresie
wyposażenia samochodu, pozwoli
nam spełniać emisje zgodnie z parametrami przewidzianymi przez
nadchodzące normy. Podobny rodzaj „hybrydyzacji” przewidziano w przypadku Lancii
Ypsilon, której produkcja będzie
kontynuowana nie tylko przez cały
2019 rok, ale najprawdopodobniej również w roku 2020.
Zresztą plany produkcyjne dla tego
modelu wzrosły, ponieważ z jednej
strony jest to samochód o niezwykle wysokiej jakości,
a z drugiej będzie on mógł wykorzystać wszelkie korzyści i ulgi, jakim będą podlegać samochody
o niskich emisjach. Nigdy nie przestanę chyba powtarzać, że Lancia
Ypsilon Made in Tychy to bardzo
udany model, nawet jeśli ze względów marketingowych sprzedawany
jest obecnie tylko we Włoszech”.

OBIECUJĄCA PRZYSZŁOŚĆ PRODUKCJI

SILNIKÓW WBIELSKU-BIAŁEJ
Davide Guerra, dyrektor FCA Powertrain Poland

„W 2018 roku po raz pierwszy produkcja w FCA Powertrain Poland
spadła poniżej 300 tysięcy sztuk.
Wyprodukowaliśmy 264 tysiące
silników, z czego 41 tysięcy wersji
0.9 TwinAir, 45 tysięcy silników
1.0/1.3 FireFly i 178 tysięcy jednostki 1.3 Multijet. Tak wyraźny
spadek był przewidziany, a spowodował go mniejszy popyt na silnik
Diesla, który w ciągu dwóch lat
uległ spadkowi o niemal 50%.
Z jednej strony w naturalny sposób
wygasła umowa ze spółką GM/Opel,
która przewidywała produkcję około
45 tysięcy sztuk tych silników rocznie. Z drugiej wszyscy mamy
świadomość silnych nacisków
ze strony polityki europejskiej
– a w konsekwencji również ze
strony opinii publicznej – jeśli chodzi o technologię diesel, która silnie
ukierunkowała popyt w ciągu
ostatnich lat, powodując między innymi nie lada wątpliwości wśród
klientów finalnych.
My jednak byliśmy na tę tendencję spadkową przygotowani,
ponieważ w międzyczasie uruchomiliśmy produkcję dwóch nowych
silników benzynowych turbo: 15
maja 2018 roku trzycylindrowego
silnika FireFly 1.0, a 24 czerwca
silnika FireFly 1.3 z 4 cylindrami.
Są to silniki należące do tej samej
rodziny, mocno do siebie zbliżone,
ale mimo wszystko są to dwie odrębne jednostki. Wzrost ich produkcji nastąpił bardzo szybko, na
tyle, iż od września 2018 roku pracujemy na trzy zmiany i na początku tego roku przekroczyliśmy już 83 procent maksy-

malnej teoretycznej zdolności
produkcyjnej (obecnie produkujemy około 680 silników dziennie).
Na 2019 rok przewidujemy dodatkowy spadek w przypadku małego
Diesla, który jednak zostanie dodatkowo skompensowany przez
wzrost wielkości produkcji silników
benzynowych, zarówno FireFly, jak
i TwinAira. Jeśli chodzi o tego pierwszego, przewidujemy produkcję na
poziomie około 130 tysięcy sztuk,
a w przypadku drugiego – 60 tys.
(co odpowiada naszej maksymalnej
zdolności produkcyjnej). W ten spo-

sób produkcja ogółem przekroczy
ponownie liczbę 300 tysięcy sztuk.
W 2020 roku wzrost będzie
jeszcze bardziej wyraźny, najprawdopodobniej przekroczymy
450 tysięcy sztuk rocznie, ponieważ w drugiej połowie tego roku
podwoimy teoretyczną zdolność produkcyjną silników FireFly, doprowadzając ją do 400 tysięcy sztuk. Od września silnik T4,
czyli czterocylindrowa turbo benzyna o pojemności 1,3 litra będzie
dostępny również w wersji hybrydowej. Z początku zostanie
przeznaczony do modelu Jeep Renegade, a następnie stopniowo do
innych modeli „full hybrid”, które
będą pojawiać się na rynku. Aby
stawić czoła większemu wolumenowi, od 2020 roku z pewnością
będziemy musieli zwiększyć zatrudnienie w naszej spółce. Przyszłość
zakładu FCA Powertrain w Bielsku-Białej została więc już nakreślona. 2018 rok zostanie zapisany
w archiwach jako konieczny rok
przejściowy przed nową, obiecującą
przyszłością”.

Linia
produkcyjna
silnika FireFly
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„Centoventi to pojazd koncepcyjny,
który jest wyrazem tego, co Fiat
mógłby robić w przyszłości, to efekt
naszej wizji” – powiedział Mike Manley,
CEO Grupy FCA.
Filippo Gallino

ELEKTRYCZNY
SAMOCHÓD MIEJSKI

WEDŁUG FIATA
12 FCA wokół Nas
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120

lat historii marki Fiat łączy
pewna wspólna nić przewodnia – są nią samochody małolitrażowe. Dziś nazywamy je samochodami miejskimi, ale koncepcja
jest taka sama: to samochody małe
i funkcjonalne, ekonomiczne i dostępne dla każdego. Należą
do nich takie słynne modele, jak
Topolino, 500, 126, 127, Panda.
A w czasach, w których wszyscy
producenci skupiają się na napędzie
elektrycznym, Fiat wprowadza tę
technologię, nie zapominając o swojej historii, o czym świadczy koncepcyjny model Centoventi pokazany po raz pierwszy w Genewie.
Przyszły samochód miejski Fiata będzie mały i kompaktowy, jak na pojazd tej marki przystało. Koncepcyjne Centoventi ma 3,68 m długości, czyli tyle, ile ma obecna
Panda. Koszty jego eksploatacji
będą niezwykle niskie, a mając całkowicie naładowane baterie, będzie
mógł pokonać nawet 500 km, więc
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spełni nie tylko potrzeby związane
z poruszaniem się po miastach. Pomogą mu w tym zespoły dodatkowych baterii, każdy zapewniający kolejne 100 km zasięgu, które
kierowca będzie mógł nabyć lub
wynająć w zależności od potrzeb.
Możliwość własnej konfiguracji za-

pewni również wnętrze, w którym
wszystko będzie można aranżować
zgodnie z wymaganiami. Fiat postanowił bowiem wyjść naprzeciw tym,
którzy oczekują możliwości personalizacji nawet w segmentach
pojazdów małych. Dlatego w modelu Centoventi, który dostępny ma

w ASO, pozostałe 114 akcesoriów,
opracowanych ad hoc przez markę
Mopar, będzie można zakupić nawet
on-line i zainstalować w swoim
domu. Ten nowy model biznesowy, bazujący na e-handlu,
przewiduje akcesoria, które będzie
można odsprzedawać lub wymieniać z innymi w sieci. Przyczyni się
to do powstania prawdziwej społeczności miłośników marki, podobnie jak dzieje się to z pasjonatami
przedmiotów kolekcjonerskich.

Fiat Concept
Centoventi
to efekt
prawdziwego
wyzwania
projektowego
i biznesowego,
które świadczy
o funkcjonalnym
duchu tej
marki.
Po lewej:
Mike Manley
oraz John
Elkann

WNĘTRZE Z MOŻLIWOŚCIĄ
KONFIGURACJI

być tylko w jednym
kolorze, przypominającym
surową blachę, wyboru będzie
można dokonać spośród 4 dachów,
4 zderzaków, 4 kołpaków kół i 4 powłok zewnętrznych. To wszystko będzie można swobodnie dobierać, bawiąc się kolorami, a przewidziane
akcesoria sprawią, że samochód
ten stanie się prawdziwym kalejdoskopem pomysłów. Poza tym na
wielkim wyświetlaczu wbudowanym
w pokrywę tylną będzie można
„wynająć” powierzchnię na reklamy publiczne, obsługę których
zapewni aplikacja pobrana na smartfona i sparowana z samochodem.

INNOWACYJNY MODEL
BIZNESOWY
Oprócz sześciu elementów (zderzaki,
dach z poliwęglanu, powłoka zewnętrzna, zestaw wskaźników
w kształcie toru Lingotto, baterie
i cyfrowa pokrywa tylna), których instalacja będzie możliwa wyłącznie

Modułowe, przestronne i jasne wnętrze koncepcyjnego Fiata Centoventi
będzie w pełni konfigurowalne. Na
desce rozdzielczej znajdują się niewielkie otwory, w których – dzięki
opatentowanemu systemowi – istnieje możliwość zamontowania całej
masy dodatkowych komponentów
(choćby wydrukowanych na drukarce 3D) i stworzenia własnej
kompozycji niczym budowli z klocków Lego. Nawet panele drzwi będzie można dostosować do własnych
potrzeb, podobnie jak drzwi domowych lodówek: będą miały one
bowiem płaską powierzchnię o minimalistycznym stylu, dzięki czemu
będzie możliwość przymocowania
do nich kieszeni na różne przedmioty,
uchwytów na butelki oraz głośników
systemu audio. Innowacyjne będą
również siedzenia wykonane z przyjaznych środowisku materiałów (poduszki i zagłówki z łatwością można
zastąpić innymi, w innym kolorze lub
z innego materiału). Warto jednak
dodać, że siedzenie przedniego pasażera można będzie w dowolnym
momencie zastąpić wygodnym
schowkiem lub fotelikiem dla
dziecka. Siedzenia tylne stanowić
będą natomiast ławę, którą można
schować, a jej oparcie obrócić, aby
zapewnić samochodowi pojemność
ładunkową, o jaką trudno w innym
pojeździe tej klasy.
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20-CALOWY ZESTAW
WSKAŹNIKÓW LINGOTTO
Nie mniej rewolucyjny będzie zestaw
wskaźników, który wystąpi w dwóch
odmianach: pierwsza, idealna dla
pokolenia milenialsów, sprawia,
że sercem całego systemu stanie
się telefon komórkowy, który parowany jest wówczas z wyświetlaczem
o przekątnej 10". Natomiast drugie
rozwiązanie, bardziej tradycyjne,
przewiduje drugi wyświetlacz, dzięki
któremu zestaw wskaźników będzie
miał w sumie 20". W pierwszym
przypadku użytkownik, bez żadnych dodatkowych kosztów,
będzie mógł umocować swój smartfon lub tablet do deski rozdzielczej
i korzystać z funkcji nawigacji, muzyki, wiadomości itd. Natomiast dla
zwolenników bardziej tradycyjnych
rozwiązań przewidziano zestaw
wskaźników, który nazwano Lingotto. Będzie to w pełni cyfrowe,
wyszukane urządzenie o przekątnej
20", umieszczone w obudowie,
która swym wyglądem przypomina
słynny tor testowy na dachu
dawnego zakładu Fiata
w Turynie.
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DACH DO WYBORU
Seryjnie Fiat Concept Centoventi ma
być samochodem z otwartym dachem. Podobnie jak inne detale ten
element można będzie również dodać i spersonalizować, wybierając spośród różnych opcji:
dwukolorowy dach z poliwęglanu,
płócienny dach otwierany, zintegrowany box ładunkowy czy dach wyposażony w innowacyjny panel
słoneczny. 50 watów energii generowanej dzięki panelowi fotowoltaicznemu zapewni wentylację wnętrza samochodu, a także wystarczy
do zasilania innowacyjnego cyfrowego wyświetlacza umieszczonego
w pokrywie bagażnika.

NARZĘDZIE
SPOŁECZNOŚCIOWE
W pokaźnej pokrywie tylnej mieścić
się będzie nowatorski wyświetlacz,
który sprawi, że Fiat Concept Centoventi stanie się prawdziwym narzędziem społecznościowym,
poprzez które będzie można dzielić
się wiadomościami ze światem
zewnętrznym. Podczas jazdy, co
oczywiste, ze względów bezpieczeństwa na pokrywie wyświetlane
będzie tylko logo Fiat, ale – gdy
samochód się zatrzyma –
można będzie przejść do tzw.
trybu „messenger”. Ponadto
cyfrowa pokrywa bagażnika

może być wykorzystywana jako
baner reklamowy, na którym
mogą widnieć płatne ogłoszenia,
które – na przykład – zrekompensują koszty postojów.

ZASIĘG NAWET DO 500 km
Swobodę personalizacji samochodu
zauważy się nawet w napędzie elektrycznym, który zasili Fiata Concept
Centoventi. Przewiduje on bowiem
zestaw modułowych baterii. Seryjnie samochód wyposażony ma
być w jedną, baterię, umożliwiającą
pokonanie 100 km. Ale gdyby potrzebny był większy zasięg, można
będzie zakupić lub wynająć nawet
3 dodatkowe baterie, z których każda
zwiększy zasięg o dodatkowe
100 km. Nadprogramowe baterie instalowane będą pod podłogą w sieci
serwisowej marki. Ich instalacja lub
wyjmowanie będzie niezwykle
łatwe i nie zajmie dużo czasu dzięki
przesuwnym prowadnicom, służącym do ich podtrzymywania i łączenia ze sobą. Można będzie również
zainstalować jeszcze jedną baterię,
umieszczaną pod siedzeniem, którą
użytkownik będzie mógł odłączać
i ładować bezpośrednio w swoim
mieszkaniu lub garażu, podobnie
jak w przypadku nowoczesnych rowerów elektrycznych. W sumie
można będzie osiągnąć zasięg wynoszący aż 500 kilometrów.

E-WOLUCJA MARKI JEEP
Po roku 2018, w którym marka
Jeep ustanowiła światowy rekord
sprzedaży, na Salonie Samochodowym w Genewie po raz pierwszy
prezentuje ona nowe modele
z technologią plug-in (PHEV),
czyli pojazdy wyposażone w baterie, które można podłączyć do zewnętrznych źródeł energii. Rozwiązanie takie pozwala na zastosowanie mocniejszych silników elektrycznych, dzięki czemu zasięg samochodów w trybie w pełni elektrycznym, zarówno w przypadku
Renegade'a, jak i modelu Compass, wynosi około 50 kilometrów,
a prędkość maksymalna blisko
130 km/h, również na samym silniku elektrycznym. Moduł elektryczny współpracuje harmonijnie
z nowymi silnikami „turbo benzyna”
o pojemności 1300 cm3, co przyczynia się do wyższej ogólnej
sprawności i mocy. W gamie modelu Renegade, na przykład, silniki
mają od 190 do 240 KM mocy, co
zapewnia temu samochodowi niesamowite osiągi na drodze:
przyspieszenie od 0 do 100 km/h
w zaledwie 7 sekund (równie
szybko przyspiesza Compass, dane
są jednak jeszcze w trakcie zatwierdzania). Ponadto nowe SUV-y

z technologią hybrydową plug-in
są niezwykle ciche i przyjazne
środowisku dzięki emisjom
CO2 poniżej 50 g/km.
Przede wszystkim jednak
dzięki elektryfikacji gama
marki Jeep dodatkowo
poprawia legendarne
możliwości w terenie
swoich pojazdów, dzięki

wysokiemu momentowi obrotowemu zapewnianemu przez silnik
elektryczny oraz możliwości niezwykle precyzyjnego regulowania
go podczas ruszania z miejsca
i w bardziej wymagającym terenie,
kiedy wymagane są mocno zredukowane przełożenia. Za sprawą nowej technologii elektrycznego
napędu na cztery koła (eAWD)
napęd na tylną oś nie jest przenoszony przez wał napędowy, ale
przez silnik elektryczny. To pozwala
na odłączenie dwóch osi i lepsze,
niezależne sterowanie generowanym momentem w porównaniu z systemem mechanicznym.

Nowy Jeep
Renegade
i Compass
plug-in trafią
do salonów
prawdopodobnie
w I kwartale
2020 roku
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NIEZWYKLE PIĘKNY
Pierwszy koncepcyjny hybrydowy (plug-in)
SUV z segmentu C w historii marki
Alfa Romeo dosłownie „zelektryzował”
publiczność najważniejszego
europejskiego salonu samochodowego.

N

a Międzynarodowym Salonie Samochodowym
w Genewie 2019 Alfa Romeo pokazała po raz pierwszy nowy
koncepcyjny model typu hybryda
plug-in i zarazem pierwszy kompaktowy SUV marki spod znaku
węża rodu Viscontich. Jego niewiarygodna uroda po prostu zapiera
dech w piersiach. Nie przypadkiem
pierwsze litery modelu Alfa Romeo
Tonale tworzą słowo „ART”. Na
tę chwilę podano niewiele danych
technicznych. Pozostaje więc jedynie podziwiać, bez zbytniego rozpraszania się, to niesamowite
dzieło stylistyczne, typowe dla
marki Alfa Romeo. Nie jest to projekt skończony, ponieważ Tonale to
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jeszcze samochód koncepcyjny,
choć bardzo bliski swojego ostatecznego kształtu. Jego nazwa nawiązuje do przełęczy we Włoszech,
podobnie jak w przypadku Stelvio,
pierwszego SUV-a Alfy Romeo. Model ten ma być gotowy przed
końcem 2020 roku, prawdopodobnie jesienią przyszłego roku.
Jego konkurenci należą do kategorii
luksusowych SUV-ów segmentu C.

HYBRYDA PLUG-IN
Tonale odegra niezwykle ważną rolę
dla przyszłości marki. Na tę chwilę
ujawniono niewiele szczegółów
o nowym układzie napędowym,
który będzie dysponował umieszczonym z tyłu silnikiem elektrycznym

oraz ewolucją wersji przełącznika
DNA, który już jest dostępny w gamie marki: tryb Dynamic, na przykład, zmienił nazwę na Dual Power
i zapewnia maksymalne osiągi dzięki
dwóm silnikom samochodu. Gdyby
to nie wystarczyło, na wyświetlaczu
środkowym znajduje się przycisk
E-Mozione, który sprawia, że reakcje kierownicy, pedału przyspieszenia i pedału hamulca są jeszcze bardziej bezpośrednie. W trybie Natural parametry są automatycznie
optymalizowane tak, aby zapewniać
niskie zużycie paliwa oraz optymalne
osiągi, przy wykorzystaniu kompromisu pomiędzy silnikiem elektrycznym i spalinowym. Dzięki natomiast
funkcji Advance E, wcześniej

Advanced Efficiency, Tonale może
poruszać się w trybie w pełni elektrycznym. W myśl filozofii marki napęd typu hybryda plug-in podkreśla piękno, sportowy charakter i dynamikę jazdy typową dla każdego
modelu Alfy Romeo.

NOWY STYL NAWIĄZUJĄCY
DO LEGEND MARKI
Projektując Tonale, Centrum Stylistyczne Alfy Romeo stworzyło dzieło
sztuki godne przyszłości, które jednocześnie jest pełne elementów
nawiązujących do historycznego
dziedzictwa marki. W wyrzeźbionej linii modelu na każdym kroku
można dostrzec DNA marki z wężem Viscontich w logo. Widać to
choćby po 21-calowych felgach
kształtem przypominających pokrętło wybierania numeru w dawnych telefonach. Po raz pierwszy

rakterystycznego dla Alfy Romeo
„trilobo”. Pięknie prezentują się też
smukłe reflektory przednie w stylu
„3 plus 3”, które z kolei wydają się
mieć potężną charyzmę takich Alf,
jak SZ i Brera. Z tyłu uwagę przykuwa zaokrąglona i mocno pochylona szyba oraz światła wyróżniające ten samochód w tłumie innych. Wnętrze nawiązuje do wyścigowej historii Alfy Romeo.
Zastosowano tu aluminium, Alcantarę, panele półprzeźroczyste i podświetlany tunel środkowy.
Na desce rozdzielczej trudno o analogowe wskaźniki czy elementy sterowania. Cyfrowy jest ekran o przekątnej 12,3" oraz dotykowy zestaw
wskaźników w rozmiarze 10,25".
System multimedialny to element
wielozadaniowy, który pozwala
kierowcy na płynne poruszanie się
po różnych menu, mając cały czas

w zasięgu ręki wszystkie główne
funkcje, między innymi nowe tryby
Alfa Romeo Lifestyle: Alfista i Paddock. Dzięki trybowi Alfista można
wejść do interfejsu, w którym użytkownik informowany jest o wszystkich wydarzeniach klubu miłośników
marki, może wysłuchać aktualności
na żywo i zakupić bilety na wydarzenia teamu Alfa Romeo Racing.
Z kolei funkcja Paddock pozwala
klientom aktualizować system multimedialny samochodu, zamawiać
nowe akcesoria i zapoznawać się ze
wszystkimi ofertami produktów merchandisingowych producenta.

Produkcja
Alfy Romeo
Tonale
rozpocznie się
zapewne przed
końcem 2020 r.

motyw ten zastosowano ponad
pięćdziesiąt lat temu w legendarnym modelu 33 Stradale.
Boki Alfy Romeo Tonale przypominają wyglądem typowe linie Alfy
Duetto i Alfy Disco Volante Spider. Miłośnicy marki z pewnością
dostrzegą również (w linii bocznej)
nawiązanie do słynnego modelu GT
Junior. W osłonie chłodnicy nie
mogło natomiast zabraknąć cha-
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SIEDEMDZIESIĄT

LAT LEGENDY

Dzieje legendy motoryzacji, o której
marzyły całe pokolenia pasjonatów:
od modelu 204 A produkowanego
na bazie Fiata 1100 aż do nowej
gamy Abarth na „70 urodziny”.
Carola Popaiz
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W

szystko zaczęło się 31
marca 1949
roku, kiedy Carlo Abarth
(1908-1979) razem z kierowcą
wyścigowym Guido Scaliarinim założyli ﬁrmę Abarth & C. Pierwszym
ich samochodem był model 204 A
na bazie Fiata 1100, który wygrał
mistrzostwa Włoch w klasie 1100
sport i Formuły 2. Od tego czasu
marka spod znaku Skorpiona odnoto-

wywać będzie na swoim koncie wiele
rekordów, które są pochodną ﬁlozoﬁi
wyznawanej przez jej założyciela: najwyższe osiągi, rzemieślnicza praca
nad każdym detalem i doskonałość
techniczna. Taka też jest nowa gama
Abarth na „70 urodziny”, powstała
na bazie modeli Abarth 595, Abarth
124 Spider i Abarth 124 GT. Można je rozpoznać po umieszczonym
na karoserii logo podkreślającym
70-lecie marki. Tym właśnie wy-

różniać się będą modele Abartha
w 2019 roku.
Tak naprawdę życiorys zawodowy
legendarnego Carlo Abartha rozpoczyna się od motoroweru. W wieku
20 lat Carlo zdobył pierwsze laury
w wyścigu Motor Thun, a w kolejnym
roku zbudował swój własny motocykl
marki Abarth. Niestety podczas wyścigów w Linzu miał wypadek, który zmusił go do porzucenia marzeń
o sportach motocyklowych. Dalej
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Debiut
gamy, która
upamiętnia
siedemdziesiąte
urodziny
marki, odbył
się w stolicy
Księstwa
Monaco
(fotograﬁa
na pierwszej
stronie) przy
okazji 87.
edycji rajdu
Monte Carlo
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jednak ścigał się na sidecarach,
motocyklach z bocznym wózkiem,
które dzięki Abarthowi zyskały rozgłos, zwłaszcza po zwycięstwie
w wyścigu z Orient Expressem.
Niestety drugi poważny wypadek
w 1939 roku zmusił Carla do rezygnacji ze sportów wyścigowych. Ale
właśnie wtedy rozpoczął się drugi
etap w jego życiu. W 1945 roku przeprowadził się do Merano i stał się
obywatelem Włoch. Po krótkim okresie pracy w Cisitalia, w 1949 r. założył
własną ﬁrmę Abarth & C. Właśnie
wtedy wpadł na pomysł produkcji
zestawów do „podrasowywania” samochodów produkowanych
seryjnie. Zwiększały one ich moc,
szybkość i przyspieszenie. W zestawach prym wiodły rury wydechowe,
które wraz z upływem czasu stały
się prawdziwą ikoną stylu Abartha.
W 1962 roku spółka zatrudniała
już 375 pracowników i sprzedała
257 tys. rur wydechowych, z czego
65% przeznaczonych było na eksport. Szczyt sukcesu przypadł na koniec lat 50. i na lata 60.: Fiat Abarth
750, z nadwoziem Bertone, w 1956
roku osiągnął rekord dystansu
i szybkości jazdy. 18 czerwca, na
torze w Monzy, pobił rekord wyścigu 24-godzin-

nego, przemierzając w tym czasie
3743 km, ze średnią prędkością
155 km na godzinę. Na tym samym
torze zdobywał kolejne rekordy: na
5 i 10 tysięcy kilometrów, 5 tys. mil
i w wyścigu 48- i 72-godzinnym.
W 1958 roku prawdziwym majstersztykiem Abartha okazało się przygotowanie nowego Fiata 500 o większym
niż dotychczas potencjale.
Zacieśniała się współpraca z Fiatem.
Włoska ﬁrma zaczęła Abarthowi przyznawać nagrody pieniężne za każde
zwycięstwo i rekord. Tak zaczyna się
dobra passa marki: 10 światowych
rekordów, 133 rekordów międzynarodowych, oprócz tego 10 tysięcy
wygranych na wyścigach torowych.
Tak rodzi się legenda. W latach 60.,
gdy ktoś mówił o Abarthcie, to tak
naprawdę mówił o „szybkości”, „odwadze” „osiągach” oraz „dopracowaniu szczegółów”.
W 1971 roku Abarth stał się częścią
Fiata Auto, a ostatnim autem, przy

którym pracował założyciel marki, był
model A112. W latach 80. w historii
marki pojawiły się inne znane modele, jak Fiat 131 Abarth - rajdowy mistrz świata oraz Ritmo Abarth.
Carlo Abarth zmarł 24 października
1979 roku, w miesiącu zodiakalnego
skorpiona.
Pamięć o dawnych sukcesach marki
powróciła w 2008 roku, wraz z jej
restrukturyzacją i nowym proﬁlem,
których efektem była nowa linia pojazdów – obiekt marzeń fanów sportowej motoryzacji. Mowa o Abarthcie
Grande Punto (2007) i Abarthcie
500 (2008) oraz o wyposażeniu podwyższającym osiągi każdego z tych
modeli, a także o wersjach wyścigowych Abartha Grande Punto Rally
Super 2000 i Abartha 500 Assetto Corse. Kolejne modele w wersji
Abarth zaczęły się pojawiać jeden za
drugim: Abarth 695 Tributo Ferrari (2010), Abarth 695 Biposto
Record (2015), Abarth 695 Rivale

(2017), Abarth 124 rally i Abarth
124 GT. Dzisiaj dzięki nowej gamie
Abartha „70th Anniversary” legenda wydaje się ciągle żywa.

GAMA 70TH ANNIVERSARY
Nową gamę składającą się z modeli Abarth 595, Abarth 124 Spider
i Abarth 124 GT łatwo rozpoznać po
logo podkreślającym 70. rocznicę marki. Sprawia ono, że modele z 2019 roku są wyjątkowe. 595
Competizione dysponuje seryjnie
Uconnect z ekranem dotykowym 7’’
HD i Abarth Telemetry, z możliwością
obsługi Apple CarPlay. W standardzie dostaniemy układ hamulcowy

Brembo oraz fotele sportowe Sabelt.
Nowością w modelu 595 Turismo
jest seryjnie montowany przeszklony
otwierany dach oraz system Uconnect 7’’ HD z funkcją nawigacji
satelitarnej. We wnętrzach uwagę
przyciągają skórzane obicia foteli.
W 595 Pista dostępny jest ekran

Abarth Telemetry z 7” ekranem, rura
wydechowa Record Monza i tylne
zawieszanie Koni z technologią FSD
(Frequency Selective Damping). Logo
„70th Anniversary” ozdabia także karoserię Abartha 124 Spider, zarówno
w wersji 124 i 124 Turismo, a także
serię specjalną 124GT.

Logo „70th
Anniversary”

Dwie serie specjalne w w Genewie
Na Salonie w Genewie marka spod znaku skorpiona
obchodzi swoją 70. rocznicę. Bohaterami jej stoiska są
nowy Abarth 595 esseesse oraz limited edition Abarth 124
Rally Tribute: oba te modele stanowią autentyczny wyraz
wyścigowego ducha marki oraz jej chlubnej przeszłości
w świecie sportów motorowych. Pierwszy z nich to hołd
dla legendarnego zestawu do przeróbek z lat 60., który
z powodzeniem zastosowany był już w Abarthcie 500
z 2009 roku. Dziś, gdy minęło kolejne 10 lat, legendarny
„esseesse” powraca i plasuje się na samym szczycie
gamy Abartha, a wyposażony jest w silnik o mocy
180 KM, najmocniejszy w całej ofercie marki.

Druga premiera to z kolei hołd dla Abartha 124 rally,
który – po pełnym sukcesów sezonie, zakończonym
zdobyciem Pucharu FIA R-GT w ramach Rajdowych
Mistrzostw Europy i ponad 40 sukcesami w tej kategorii
pojazdów podczas 12 różnych mistrzostw krajowych
– w 2019 roku nadal zamierza odgrywać główną rolę
i bronić zdobytych tytułów. Nowy Abarth 124 Rally
Tribute, w wersji limitowanej liczącej zaledwie 124
sztuki, posiada unikalne wyposażenie, które sprawia,
że będzie on prawdziwą gratką dla kolekcjonerów. Pod
jego maską pracuje mocny czterocylindrowy silnik turbo
o pojemności 1,4 litra z technologią MultiAir. Jednostka
ta połączona jest z manualną, sześciostopniową
skrzynią biegów, posiada homologację Euro6/D,
generuje 170 koni mocy i 250 Nm momentu
obrotowego, a jej prędkość maksymalna to 232 km/h.
Do setki przyspiesza w 6,8 sekundy.
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NA PIERWSZYM PLANIE

Odnowiona
Alfa Romeo Giulietta

Jeep zwycięzcą
„Auto Lider 2018”

W ofercie Alfy Romeo pojawiała się odnowiona,
kompaktowa Giulietta MY19 potwierdzająca mocną
pozycję sportowego samochodu o włoskim stylu
oraz oferującego maksymalną satysfakcję z jazdy
przy całkowitym bezpieczeństwie. Giulietta ma
lekką wagę, dzięki czemu wyróżnia się niezwykłymi
osiągami, co jest wynikiem doboru materiałów oraz
zachowania właściwego stosunku masy do mocy,
i stanowi perfekcyjny przykład dbałości o detale
typowe dla tego jednego z najlepszych włoskich
projektów. Wszystkie silniki są zgodne z normą
Euro 6D. Giulietta MY19 oferuje 3 poziomy
wyposażenia: Giulietta Super, Giulietta Sport
i Giulietta Veloce. Każdy z nich odpowiada
określonym potrzebom klientów.

Redakcje tygodnika „Motor”, miesięcznika
„Auto Moto”, portali www.magazynauto.pl oraz
www.wyborkierowcow.pl ogłosiły wyniki
plebiscytu „Auto Lider 2018”. Zwycięzcą
najważniejszej kategorii „Premiera
Motoryzacyjna” minionego roku został nowy Jeep Wrangler.
Marka Jeep zdeklasowała rywali również w kategorii „Marka
Roku”. W ten sposób Jeep, jako jedyny w tegorocznym
plebiscycie, zajął aż dwa pierwsze miejsca.
Plebiscyt „Auto Lider” od lat wskazuje najważniejsze premiery
samochodowe, najlepsze modele, innowacje motoryzacyjne
i projekty marketingowe. Wyniki są ogłaszane na gali
w obecności najważniejszych przedstawicieli branży. Statuetkę
„Marka Roku” odebrał Rafał Grzanecki, dyrektor marketingu FCA
Poland (pierwszy z lewej), a „Premiera Motoryzacyjna” Paweł
Miszkowski, dyrektor handlowy FCA Poland (pierwszy z prawej).

Pół miliona Fiatów Tipo
W zakładzie Bursa w Turcji wyprodukowano Fiata Tipo
z numerem nadwozia 500 000. Ten rekordowy egzemplarz to
Tipo hatchback Sport wyposażony w silnik 1.6 Multijet DCT
o mocy 120 KM, z nadwoziem w czerwonym kolorze Passion
i czarnym dachem oraz nową, czarną kolorystyką wnętrza.
Rekord ten potwierdza sukces modelu, który odgrywa
kluczową rolę w swoim segmencie i znajduje się w pierwszej
dziesiątce w czterech krajach europejskich, a także jest
drugim najbardziej globalnym modelem w gamie Fiata.
Od wprowadzenia na rynek w lutym 2016 r. pierwszej wersji,
czyli sedana, sprzedano w Polsce 20 466 szt. Fiatów Tipo.
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przygotowane przez redakcję

Debiutuje nowa
gama Tipo
Wraz z nową gamą Tipo sedan, hatchback i kombi debiutuje
także nowa wersja S-Design i Sport. Ta ostatnia przygotowana
we współpracy z marką Mopar, przeznaczona jest dla młodych
i dynamicznych klientów poszukujących samochodu, który
wyróżnia się charakterem i sportowym stylem. Dwie nowe
wersje uzupełniają gamę, która obejmuje już wersje Mirror
i Street. Pierwsza jest przeznaczona dla rodzin, dla których
ważna jest łączność ze światem, a druga jest idealna dla
młodych kierowców, gdyż oferuje połączenie wyjątkowego
stylu z przestronnością i wygodą, zapewniając również
atrakcyjne wyposażenie w przystępnej cenie.

Alfa Romeo Racing
z Tatianą Calderón
Zespół Alfa Romeo Racing postanowił w 2019 roku
kontynuować współpracę z Tatianą Calderón, która będzie
kierowcą testowym. Po swoim debiucie za kierownicą
Formuły 1 w Meksyku w 2018 roku, kilka tygodni później
Kolumbijka zakończyła kolejne dni testowe na torze
Fiorano. Swoim zaangażowaniem Tatiana wywarła
wrażenie na zespole, a w 2019 roku będzie ona
pracowała nad rozwojem swoich umiejętności, pokonując
wiele kilometrów za kierownicą samochodu Formuły 1.

Wyniki XXV Plebiscytu
Przeglądu Technicznego
27 lutego 2019 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
odbyła się uroczysta Gala podsumowująca XXV plebiscyt
o tytuł Złotego Inżyniera „Przeglądu Technicznego”.
W uroczystości wzięli udział Prezydent RP, Andrzej Duda,
zaproszeni goście ze
środowiska technicznego,
a także 25 laureatówinżynierów. Wśród
wyróżnionych znalazł się
Krzysztof Rosołowski,
kierownik Montażu
w Zakładzie Tychy FCA
Poland, który specjalizuje
się w cyfryzacji procesów
montażu, technologii
produkcji w formacie 3D
oraz w Przemyśle 4.0.

Bielskie Ikary
Jak co roku w styczniu br., w Bielskim Centrum Kultury
odbyła się uroczysta gala wręczenia Ikarów osobom
i instytucjom wyróżniającym się w dziedzinie kultury. W tym
roku nagrody prezydenta miasta Bielska-Białej Jarosława
Klimaszewskiego otrzymali pianistka jazzowa, Katarzyna
Pietrzko (statuetka za wybitne osiągnięcia w 2018 roku)
i aktor bielskiej Banialuki, Eugeniusz Jachym (za dotychczasową
działalność). Podczas uroczystości dyplomami i tytułami
specjalnymi uhonorowano także instytucje i firmy wspierające
kulturę. Wśród nich znalazła się spółka FCA Poland, która
otrzymała tytuł „Dobrodzieja kultury”, a statuetkę odebrał
dyrektor personalny spółki, Andrzej Piętka.
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Jakub Wężyk, zdjęcia: Maciej Feodorów

SUKCES TKWI

W ZESPOLE
W 2018 r. zakład FCA Powertrain
w Bielsku-Białej rozpoczął produkcję
nowej rodziny silników FireFly. Było to
możliwe dzięki zaangażowaniu oraz
doświadczeniu całego zespołu.
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P

rodukcja nowoczesnych,
dynamicznych i ekologicznych silników FireFly
(w procesie produkcyjnym nazywanych GSE – Global Small Engine)
to nowy rozdział w historii bielskiego
zakładu. Aby jednak z powodzeniem
mógł on się rozpocząć, pracownicy
fabryki musieli sprostać wielu wyzwaniom związanym z dostosowaniem linii do nowych jednostek.
Dziś funkcjonują one na wysokich
obrotach, co najlepiej świadczy
o ich dobrze wykonanej pracy.

NOWA RZECZYWISTOŚĆ
„Produkcja nowych siników ulokowana została na hali 3D, czyli
w miejscu, gdzie wcześniej wytwarzana była jednostka TwinAir – mówi
Jacek Krywult, Plant Technical
Support Manager. – Ze względu na
istniejący park maszynowy, postanowiliśmy dokonać reengineringu,
czyli przekształcenia linii produkcyjnych silnika TwinAir na produkcję
FireFly. Było to możliwe, ponieważ
istniejące linie konstruowane były
w 2010 r. zgodnie z metodologią
WCM, która już wtedy realizowana
była w naszej fabryce. Zagwarantowano zatem ich elastyczność oraz
możliwość łatwego dostosowania do
wymagań rynku i wielkości produkcji. W Wydziale Montażu stworzono linię opartą o zasadę continuous moving umożliwiającą pracę
monterów w tzw. strefie golden
zone, z automatycznie podawanym
materiałem przy wykorzystaniu tzw.
napędzanych sagów. Linia ta wyposażona była także w automatyczne stacje montażu z zastosowaniem robotów gwarantujących
dużą elastyczność. W Wydziale
Obróbki zainstalowano natomiast
centra obróbcze z możliwością łatwego przezbrojenia” – wyjaśnia.
Reenginering linii produkcyjnych
umożliwił wykorzystanie w ponad
60% parku maszynowego z obu
tych wydziałów do produkcji silnika

FireFly, co pozwoliło znacząco obniżyć koszt inwestycji. „W przypadku montażu różnice konstrukcyjne silników dwu- trzy- i czterocylindrowych były tak duże, że zdecydowano o budowie nowej linii
montażu silnika TwinAir w obiekcie
20 (były magazyn materiałów pośrednich) – wyjaśnia Jacek Krywult.
– Powstała tam nowa linia posiada
konstrukcję karuzelową z większością operacji wykonywanych ręcznie.
Linia została wyposażona w nowe
narzędzia i przyrządy montażowe,
co pozwoliło zapewnić wysoką jakość montażu i kontroli na poszczególnych etapach montażu silnika. Jest on poddawany 100% kon-

troli szczelności i próbie zimnej, każdego dnia silniki kontrolowane są
również w kabinie prób ciepłych.
Zdolność produkcji nowej linii wynosi
60 tysięcy silników TwinAir rocznie”.
Dzięki tak przeprowadzonemu procesowi reengineringu linii TwinAir
oraz zainstalowaniu także nowych
maszyn koniecznych do uruchomienia produkcji silnika FireFly powstała
kompletna linia montażu w hali
3D, z wykorzystaniem 43 stacji automatycznych i 44 stanowisk ręcznych z TwinAir. Na liniach obróbczych, tylko do pierwszej fazy uruchomienia FireFly, wykorzystano 47
centrów obróbczych, 5 myjek oraz
wiele innych maszyn i urządzeń.

DOBRY START
Choć każdy projekt silnika powstaje
w dziale Product Engineeringu we
Włoszech, jest on omawiany
z przedstawicielami fabryki, która
będzie go produkować. Głównym
celem tych rozmów jest sprawdzenie, czy linie w zakładzie są prawidłowo zoptymalizowane pod produkcję danej jednostki oraz czy
sam silnik nie wymaga zmian, które
usprawniłyby proces produkcji.
„Jako Launch Manager pełnię rolę

Jacek Krywult.
Poniżej:
linia montażu
silnika FireFly

Na dole:
Tomasz Rusin.
Na stronie
obok:
Jarosław
Stradomski
z Dawidem
Stadnikiem
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pośrednika między platformą silnika GSE we Włoszech a naszym
zakładem – mówi Tomasz Rusin.
– Wspólnie doprowadziliśmy do
wdrożenia wielu zmian konstrukcyjnych silnika FireFly. Nie są to
oczywiście drastyczne modyfikacje,
które ingerowałyby w główną konstrukcję silnika; mówimy tu o poprawie takich elementów, jak układ
wiązek elektrycznych czy położenie
podzespołów, które podłącza się do
silnika już w karoserii. Cały czas
pracujemy także nad optymalizacją produktu pod kątem redukcji jego kosztów wytworzenia oraz wagi”.
Do zadań Tomasza Rusina należy
także omawianie z działem Manufacturing Engineering, odpowiedzialnym za umaszynowienie zakładu, kwestii dotyczących ergonomii pracy. Wspólnie podejmowane są starania, by zmodyfikować
stanowiska w taki sposób, żeby ludzie, którzy na nich pracują, mogli
wykonywać swoją pracę w sposób
bardziej efektywny i komfortowy.
„Staramy się sprawić, by nasz proces był zawsze sprawny oraz stabilny. Jednocześnie wpisując się
w działania Grupy FCA, dążymy do

tego, by redukować tzw. koszty
wytwarzania, w czym mają udział
także nasi dostawcy. Podobne kroki
podejmujemy w kwestii doboru
maszyn. Dzięki tym zabiegom
obecnie jesteśmy w stanie produkować ok. 200 tys. silników rocznie. W najbliższej przyszłości planujemy zwiększyć zdolności produkcyjne naszego zakładu tak, aby
od września 2019 r. produkować
400 tysięcy silników rocznie. To
duże wyzwanie, ale jesteśmy gotowi je podjąć”.

SKUTECZNA
OPTYMALIZACJA
„Jedną z najważniejszych działalności związanych z uruchomieniem
produkcji silnika FireFly w naszym
zakładzie jest Value Optimisation Activity – mówi Jarosław Stradomski, (WCM manager, EPM pillar Leader, Value optimisation Leader). –
Obejmuje ona tygodniowe warsztaty,
w których uczestniczą przedstawiciele Product Engineeringu, Manufacturing Engineeringu oraz główni
dostawcy komponentów. Podczas
takich spotkań rozmawiamy na temat redukcji kosztów produkcji
danej jednostki, w tym wypadku silnika FireFly. W celu wytypowania
elementów silnika, których koszt
mógłby zostać zmniejszony, przeprowadzamy tzw. tear down, czyli
demontaż silników konkurencji,
w czasie którego porównujemy elementy o podobnych parametrach.
Pierwsze takie spotkanie odbyło się
w styczniu 2018 r., tj. podczas uruchamiania produkcji silnika FireFly.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele
wszystkich regionów FCA.
Wspólnie przeprowadziliśmy tear
down dwóch silników konkurencyjnych marek i wygenerowaliśmy 186
pomysłów dotyczących zmian
konstrukcyjnych”.
Jarosław Stradomski podkreśla
przy tym, że większość z tych pomysłów została zaakceptowana,
a do tej pory 20 z nich wdrożono
już do nowego silnika. „Decyzja
o zastosowaniu danej propozycji
podyktowana jest wskaźnikiem benefit per cost. Pozwala on ocenić,
jak szybko pieniądze zainwestowane we wdrożenie danej propozycji zwrócą się oraz jakie dodatkowe korzyści przyniesie nam to
wdrożenie. Przykładem może być
przeprowadzona przez nas analiza
dotycząca śrub stosowanych w silniku FireFly. Okazało się bowiem,
że aż 70% z nich posiada element
prowadzący śrubę montażową (tzw.

pilot). Nasza analiza techniczna
wykazała natomiast, że możliwe
jest jego wykluczenie, kiedy podczas montażu dwóch elementów
jeden z nich posiada otwór bez
gwintu, który zarazem pełni funkcję
prowadzącą. Umożliwia to prostopadły montaż przy użyciu urządzeń
automatycznych. Dzięki temu skrócone zostały zarówno same śruby,
jak i otwory wykonywane na obszarze obróbek. Przyniosło to
oszczędności zarówno dla produktu, jak i procesu wytwarzania”.
Jak zaznacza Jarosław Stradomski,

Jedną
z działalności
związanych
z produkcją
silnika FireFly jest
optymalizacja
wartości produkcji

Poniżej:
Marcin
Zemczak

ograniczenie kosztów wytwarzania
nowego silnika możliwe jest także
dzięki wykorzystaniu innowacyjnych
technologii, takich jak drukarki
3D. „Te urządzenia pozwalają nam
stworzyć model danego komponentu silnika i wykonać przy jego
wykorzystaniu próby montażowe.
Jeśli zatem okaże się, że konieczna
jest np. zmiana korpusu turbosprężarki, nie muszę zamawiać jej u dostawcy, co generuje dodatkowe
koszty oraz czas dostawy. Mogę
bowiem wydrukować jej model
w skali 1:1 i sprawdzić, czy możliwe jest zainstalowanie jej w silniku. Jeśli modyfikacja okaże sie
skuteczna, przedstawiam propozycję dotyczącą optymalizacji tego

Zmodyfikowano
linie obróbcze,
by obrabiać
komponenty
także do silników
FireFly
elementu w celu poprawy ergonomii pracy – w szczególności na
operacjach montażowych ręcznych.
Wszystkie te rozwiązania przyczyniają się do zmniejszenia kosztu
produkcji silnika. Cel mamy ambitny: 35 euro na silnik. Jestem
jednak przekonany, że jesteśmy w stanie osiągnąć tę wartość”.

TRANSPORT ZAWSZE
NA CZAS
Marcin Zemczak, specjalista inżynierii logistycznej i jednocześnie
lider filaru Logistyki, podkreśla, że
choć skuteczność danego procesu
w zakładzie uzależniona jest od
współpracy wszystkich filarów
WCM, logistyka jest tym obszarem,
który integruje i uzupełnia każdy
z nich, co wiąże się z wieloma wyzwaniami. „W przypadku uruchomienia produkcji silników FireFly
pierwszym wyzwaniem było przeniesienie silnika TwinAir z hali
3D do hali 20, co spowodowało
konieczność zaprojektowania w tym
obiekcie całego procesu logistycznego od nowa. Udało się jednak
stworzyć linię manualną, na którą
dostarczamy z dużą częstotliwością
komponenty w małych ilościach
w ramach tzw. KIT-ów, na specjalnie
do tego przystosowanych wózkach,
kompletowanych na małym supermarkecie z wykorzystaniem m.in.
systemu pick by light. Sam transport do linii montażowej odbywa
się przy użyciu automatycznych
wózków AGV.” – mówi.
Marcin Zemczak przyznaje jednocześnie, że przeniesienie produkcji

silnika TwinAir stanowiło jeden z elementów dużo większego przedsięwzięcia, ponieważ wiązało się z zaplanowaniem procesu logistycznego
dla rodziny silników FireFly. „W tych
działaniach bazowaliśmy na najlepszych praktykach, jakie zostały
wypracowane przy silnikach TwinAir
oraz SDE, ale z uwagi na to, że ten
proces mimo wszystko jest inny,
musieliśmy wprowadzić pewne
zmiany. W pierwszej kolejności
zwiększyliśmy liczbę transportów automatycznych, dzięki
czemu przenieśliśmy operatorów
wózków na stanowiska, gdzie mogą
wykonywać bardziej efektywną
pracę. Drugim etapem było zaprojektowanie opakowań na komponenty do nowego silnika. Wiele
koncepcji dotyczących zarówno samych opakowań, jak i sposobów ich
dostarczania na linię, powstało podczas spotkań w ramach WPI
(Workplace Integration), które integrowały pracę wszystkich zespołów
odpowiedzialnych za uruchomienie
produkcji silników FireFly – poza naszymi działami logistyki, montażu,
technicznego wsparcia zakładu i jakości, również działy Manufacturing
Engineering i Supply Chain w Tury-

nie. Opakowania zabezpieczają detale i umożliwiają łatwe wykorzystanie ich na produkcji, ponadto
można ich również wielokrotnie
używać, co pokrywa się z filozofią
WCM dotyczącą ochrony środowiska” – wyjaśnia.
Marcin Zemczak podkreśla przy
tym, że zaprojektowany od nowa
proces logistyczny umożliwia
w pełni płynną dostawę komponentów. „Nie było to łatwe zważywszy na fakt, że musimy zapewniać dostawy do trzech obiektów
jednocześnie – hali 23 na której
produkowany jest silnik SDE, hali
20 gdzie ulokowana została produkcja silnika TwinAir oraz hali 3D
w której wytwarzany jest nasz najmłodszy projekt – gama silników
FireFly. Udało nam się jednak dokonać tego dzięki m.in. takim rozwiązaniom, jak modernizacja magazynu materiałów bezpośrednio
produkcyjnych, który wyposażyliśmy w regały wysokiego składowania i wózki systemowe VNA, czy
zaprojektowany od nowa supermarket w hali 3D,
czyli miejsce pośrednie

między magazynem a obszarem
produkcji. To właśnie tam trafiają
wydane ze zmodernizowanego magazynu opakowania z detalami,
które umieszczane są na tzw. sagach (specjalnych podajnikach),
które umożliwiają ich automatyczny transfer na wózki AGV odpowiedzialne za dostarczenie ich
bezpośrednio na linię produkcyjną”.

OD DWÓCH DO CZTERECH
CYLINDRÓW
Nowoczesny proces logistyczny dotyczący silników FireFly obejmuje
dostawę takich komponentów jak
korpus, głowica cylindrów oraz wał.
Trafiają one na trzy linie obróbcze, które kilkanaście lat temu po-

wstały w związku z uruchomieniem
produkcji sinika TwinAir. „Każda
z tych linii została poddana modernizacji, by możliwa była na nich obróbka komponentów zarówno dla
silnika dwucylindrowego, jak i dla
nowych jednostek trzycylindrowych
i czterocylindrowych – mówi Dariusz Witkoś, kierownik Wydziału
Obróbek. – Z linii korpusu wydzieliliśmy część maszyn, które w dalszym ciągu odpowiadają za produkcję silnika dwucylindrowego;
modernizacji zostały natomiast poddane pozostałe maszyny, które są
używane do produkcji silnika trzycylindrowego i czterocylindrowego.
Ich modyfikacja polegała na wymianie oprzyrządowania oraz

Linie obróbcze.
Poniżej:
Dariusz Witkoś

napisania dla nich nowych programów obróbczych” – wyjaśnia.
Produkcja silników FireFly wymagała również zakupu nowych maszyn. Linie obróbcze wzbogaciły się
w związku z tym o dwie maszyny
do próby szczelności korpusu
oraz o tzw. wyspę montażową korpusu dolnego. Zakupiono także maszynę do obróbki wykańczającej
gniazda pod wał korbowy oraz dwie
maszyny do obróbki powierzchni
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Witkoś zaznacza, że konieczność
instalacji nowych maszyn spowodowana była różnicami w konstrukcji silników produkowanych na
hali 3D: „Choć jednostka TwinAir
ma zbliżoną konstrukcję do silników
FireFly, dzielą je istotne różnice, jak
chociażby rozmiar wałów. Tam,
gdzie możliwe było zastosowanie
elementów ruchomych, które dostosowują się do różnych rozmiarów
obrabianych komponentów, wprowadziliśmy takie modyfikacje. Tam
natomiast, gdzie konstrukcja nowego silnika tego wymagała, zainstalowaliśmy nowe urządzenia dostosowane do charakterystyki produkowanej jednostki”.

Powyżej:
Linia montażu
silnika FireFly.
Po prawej:
Piotr Brzózka

Na wielu
stanowiskach
Montażu
wprowadzono
zaawansowaną
automatyzację
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pod głowice. „Posiadamy też nową
myjnię, w której zastosowano roboty myjące detale – cały proces
odbywa się w sposób automatyczny.
Oprócz tego dysponujemy maszyną,
która kontroluje porowatość cylindrów. Warto też wspomnieć o stacji
wyposażonej w dwa roboty, które
wykonują szereg zdjęć w celu zweryfikowania wszelkiego rodzaju usterek zewnętrznych na korpusie (obicia, uszczerbiony otwór, widoczne
pęknięcia itp.)” – dodaje. Dariusz

NAJWAŻNIEJSZE SĄ
DOBRE CHĘCI
Doświadczenia zdobyte podczas
produkcji silnika TwinAir okazały się
przydatne także w Wydziale Montażu, którego linie produkcyjne zostały przystosowane do produkcji
nowej rodziny silników. „Tzw. layout
tych linii pozostał bez zmian. Pojawiło się tam jednak wiele stanowisk, na których stosowana jest
zaawansowana automatyzacja.

Wykorzystujemy ją w tych obszarach, gdzie wymagana jest szczególna precyzja oraz powtarzalność. Przykładem są tu stanowiska, na których nanoszony jest
klej uszczelniający na poszczególne
elementy silnika. Robot wykonujący
tę czynność zaprogramowany jest
tak, by za każdym razem nakładał
identyczną ilość kleju w tym samym
układzie. Stanowiska manualne
zorganizowaliśmy natomiast w taki
sposób, by praca na nich była ergonomiczna i przyjazna dla pracownika – wyjaśnia Piotr Brzózka
(zdj. na sąsiedniej stronie), kierownik Wydziału Montażu. – Zależało
nam także na tym, by nowi pracownicy mogli szybko nauczyć się
obsługi poszczególnych urządzeń.
Wraz z uruchomieniem produkcji
nowego silnika, zatrudniliśmy bowiem dodatkowe 100 osób na naszym wydziale oraz uruchomiliśmy
dwie dodatkowe zmiany, by założony cel produkcyjny mógł zostać
zrealizowany”.
Szef Montażu zaznacza przy tym,
że wraz z uruchomieniem dodatkowych zmian, pracownicy posiadający doświadczenie zostali przydzieleni do każdej z nich, by móc
szkolić nowo zatrudnionych. „Dzięki
temu osoba, która dopiero rozpoczęła pracę w naszym zakładzie,

nie została rzucona na głęboką
wodę, tylko mogła uczyć się pracy
na poszczególnych stanowiskach.
Nauka odbywała się dwuetapowo:
najpierw miało miejsce szkolenie
na specjalnie przystosowanej
do tego linii. Następnie osoba,
która je ukończyła przechodziła na
właściwą linię, gdzie przez pewien
czas znajdowała się pod opieką
team leadera. Zauważamy, że zarówno nowo zatrudnieni pracownicy, jak i osoby, które przeszły do
nas z produkcji silnika diesla oraz
TwinAira, doskonale odnalazły się
w nowej rzeczywistości i bardzo
dobrze wykonują swoją pracę, co
potwierdza fakt, że najważniejsze
są dobre chęci”.

Zaangażowany team
Proces uruchomienia nie byłby możliwy bez
zaangażowania całej załogi. Koniecznym było
zatrudnienie dodatkowych 132 pracowników,
którzy zostali poddani procesowi ciągłego
szkolenia, również w oparciu o ścieżki szkolenia
zdefiniowanego dla każdego stanowiska. Najpierw
odbyli oni obowiązkowe szkolenia wstępne
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz
podstaw WCM. Następnie, podczas wykonywania
swoich codziennych obowiązków, uczestniczyli
w instruktażach, polegających na indywidualnej
pracy z doświadczonym trenerem. Po ich realizacji
zorganizowano szkolenia, dzięki którym mogli
nabyć niezbędne uprawnienia do obsługi i dozoru
maszyn oraz urządzeń dostępnych na hali
produkcyjnej, a także szkolenia pogłębiające
wiedzę techniczną pracowników, które
realizowane były w wyspecjalizowanych
ośrodkach szkoleniowych. Dotyczyły one
m.in. zakresu podstaw konstrukcji maszyn,
programowania, diagnostyki i komunikacji
sterowników logicznych, pneumatyki
i elektropneumatyki przemysłowej, hydrauliki
siłowej oraz napędów i sterowania hydraulicznego
w maszynach i urządzeniach, obsługi
i programowania obrabiarek sterowanych
numerycznie oraz programowania robotów
przemysłowych.
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CAŁE ŻYCIE DLA CRIK
W połowie stycznia dotarła do nas smutna
informacja o śmierci Eugeniusza Grzesicy,
wieloletniego szefa Centrum Rekreacji
i Kultury w spółkach Grupy FCA w Polsce.
Mirosława Malich, zdjęcia: arch. CRiK

ył człowiekiem czynu, przekuwającym słowa w działania.
Pasjonatem pracy w najwyższym stopniu oddanym i zaangażowanym w sprawy firmy. Przez blisko 25 lat z sukcesem i rozmachem
realizował i rozwijał cele statutowe
CRiK, do których należało organizowanie i propagowanie działalności o charakterze kulturalnym oraz
aktywnego wypoczynku dla blisko
9 000 osób – pracowników spółek
grupy FCA i ich rodzin.
Eugeniusza Grzesicę wspominają
współpracownicy i koledzy.
***
„Nie znam drugiego człowieka tak
zaangażowanego w pracę – mówi
współpracujący z nim prawie 25 lat
w Tychach Adam Łazarz. – Mogę
powiedzieć, że praca była całym
jego życiem; często spędzał w niej
nawet 12 godzin dziennie, a były
lata, że dla CRiK-u poświęcał cały
swój wolny czas, trenując drużynę
piłkarską. I chyba tylko jedną niedzielę opuścił, bo wypadła mu jakaś
ważna uroczystość rodzinna. Sport
to była jego wielka pasja. Przez jakiś
czas był nawet kierownikiem drużyny piłki nożnej kobiet przy FSM
i jej nieformalnym trenerem, sędziował mecze i działał w Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej.

B
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Gienkowi zależało zawsze na imprezach sztandarowych. A było ich
sporo: Zlot Turystyczny na rozpoczęcie sezonu, Piknik żeglarski i wędkarski połączony z zawodami wydziałowymi, Piknik na zakończenie
sezonu itp. W przypadku tych imprez
zawsze patrzył daleko w przyszłość,
perspektywicznie, ale był też otwarty
na organizowanie nowych sekcji i rodzajów aktywności.
Był człowiekiem silnym. Gdy zaczął
chorować i słabnąć fizycznie, nie
poddawał się, po prostu walczył.
Dla niego okazanie słabości było
nie do zaakceptowania. Miał też
jedną, bardzo ważną cechę, był na
wskroś uczciwy”.
***
„Pracowaliśmy ze sobą prawie 12
lat – mówi współpracujący z nim
w Bielsku-Białej Łukasz Kwaśniewski. – Był współtwórcą CRiK
i jego prowadzącym, który sprawił,
że z małej komórki stworzył centrum rekreacji liczące dziś niespełna
9 tys. osób. O jego pracy i zaangażowaniu świadczą organizowane

imprezy, których liczba i różnorodność rosła z roku na rok. Cieszyły
się coraz większym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem. Fenomen CRiK polega bowiem na
tym, że stwarza on możliwości dostępu do szeroko rozumianej rekreacji oraz imprez kulturalnych i turystycznych nie tylko pracownikom,
ale całym rodzinom. Tak duże
przedsięwzięcia wymagają określonych działań, a pan Gienek nad tym
panował. Poza tym w ramach CRiK
organizowane były liczne imprezy
o charakterze kulturalnym: wyjścia
do teatru, także wyjazdowe, do operetki, do kina, wyjazdy na rewię na
lodzie, na baseny termalne. Jednym
słowem – w CRiK każdy coś dla
siebie mógł znaleźć”.
***
„Jego śmierć to duża strata – mówi
Janusz Dzięgło, pracownik FCA
Group Purchasing Poland. – Był dla
mnie wyjątkową postacią, totalnym
pasjonatem swojej pracy, człowiekiem otwartym na potrzeby ludzi.
Działałem u jego boku w CRiK od
1995 roku. Byłem jednym ze współzałożycieli sekcji siatkówki, wędkarskiej, a także tenisa ziemnego.
Bardzo lubiłem w nim odwagę i zdecydowanie. Nie zapomnę np. jednego z pikników wędkarskich, który

CRiK zorganizował niedaleko
Pszczyny. Po porannym wędkowaniu
odbywał się zlot, w którym brali
udział także pracownicy i rodziny. To
były imprezy na 800-900 osób! Nie
mogłem wyjść z podziwu nad organizacją tej imprezy, zwłaszcza gdy
zobaczyłem tę liczbę autobusów,
która przywiozła tak ogromną liczbę
ludzi. Pomyślałem: rany, co tu się
dzieje! A on wszystko świetnie ogarniał, o wszystkim pomyślał: siedział
na krześle w dresie, wszystkim zarządzał, wydawał karnety i wiedział,
jaki karnet dać danej osobie, był po
prostu niesamowity! Super organizator! Po prostu mistrz świata!
A przecież kilkanaście lat temu zloty
czy spartakiady CRiK to były wręcz
pionierskie imprezy. W innych firmach być może jest możliwość skorzystania z biletów do kina czy na
basen itp., ale działalność ta nie
jest prowadzona dla całych rodzin.
Pamiętam też spartakiadę w Tychach, w czasie której postanowił
sędziować ostatni z meczów tenisa
ziemnego. Akurat zebrali się gracze,
którzy nie umieli skończyć akcji
szybką piłką, dlatego grali przez 4
godziny, a Gienek 4 godziny siedział
w 30-stopniowym upale na słupku
i sędziował tę rozgrywkę. A podczas
Ligii bielskiej w siatkówkę nie tylko
nam kibicował, ale też przywoził
skrzynki wody – to świadczyło
o jego trosce w stosunku do nas,
o tym, że żył naszymi wynikami i tą
działalnością”.
***
Sylwester Kozieł, pracujący
w Związkach Zawodowych „Metalowcy”, współorganizator imprez
CRiK: „Cechowała go uczciwość
w każdym aspekcie i pracowitość
– nieraz nawet przesadna. I co
ważne, nie musiał wcale tego robić.
Potrafił bronić swojego zdania,
a jego silny charakter, a czasami
nawet upartość, często wychodziła
wszystkim na dobre. Dzięki konsekwencji osiągał cel – nie tylko w tu-

rystyce, ale też w piłce nożnej. Przez
rok próbował na przykład trenować
drużynę, na co musiał poświęcać
dużo czasu. Wynikało to z jego wiary
w sukces i siłę, a także własne możliwości. Dopiero jak drużynę rozwinął, to przekazał ją w ręce profesjonalnego trenera”.
***
Dawid Kącki, rozprowadzający
wśród pracowników FCA Poland
z Bielska-Białej bilety na imprezy
CRiK mówi: „Pan Gienek był człowiekiem, który wykazywał się silnym
leadershipem. Był konkretny i przy
tym rzetelny. Miał cel i priorytety.
Nie zawsze był otwarty na jakieś nasze sugestie, ale zawsze rozmawiał
z nami. Gdy jednak widział, że
w jego rozumieniu rozmowa schodzi
na akademickie tory, szybko ją ucinał, mówiąc „zadyskutujemy się”.
Kiedy go bardziej poznałem, zauważyłem, że był człowiekiem empatycznym. Jeśli widział jakiś problem,
nie szukał poklasku tylko rozwiązania. Zawsze starł się dziękować za
zaangażowanie osobom współorganizującym zloty, wręczając im puchary za pracę społeczną. Miło nas
zaskakiwał tym, że doceniał naszą
pracę. W czasie zlotów nigdy się też
nie oszczędzał. Kiedyś po imprezie
część ławek załadowaliśmy już na
samochodach i razem z nim pojechaliśmy do Bielska-Białej, by
w dwójkę je rozładować. I muszę
przyznać, że starłem się szybko pracować, ale pan Gienek mi nie ustępował. Nie odpuścił, mimo że między
nami była spora różnica wieku. Miał
cel i wizję CRiK-u. Był silną osobowością, która powodowała, że przez
tyle lat centrum bardzo się rozrosło
i prężnie działało. To dzięki niemu
CRiK nabrał takiego kształtu”.
***
Franciszek Lewko, współorganizator imprez CRiK mówi: „Podziwiałem w nim jego ogromną pracowitość, precyzję w planowaniu działalności oraz samodyscyplinę i odpo-

wiedzialność za to, co robił. Wszystko
musiał mieć „dograne” w najmniejszych szczegółach. Tak wysoką poprzeczkę stawiał nie tylko sobie –
tego samego oczekiwał od swoich
współpracowników. Każdy, kto decydował się na współpracę z nim,
musiał liczyć się z tym, że czeka go
ciężka praca i lojalny udział w tym,
co wspólnie zostało zaplanowane.
Potrafił wysłuchać krytycznych uwag
i propozycji. Kiedy jednak był przekonany do swoich racji, twardo stał
na swoim stanowisku i rzetelnie je
uzasadniał. Snuł plany działalności
CRiK na przyszłość, miał dużo ciekawych pomysłów. Szkoda, że nie
będziemy mogli ich zrealizować”.
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NA ŚNIEGU

I LODZIE

„Winter Tour” to trwające całą zimę pełne emocji
jazdy Alfami Romeo w malowniczych alpejskich
kurortach. My również, podobnie jak liczni
pasjonaci marki, zapragnęliśmy wypróbować
modele Giulia i Stelvio na lodzie oraz śniegu.
Stefania Castano, zdjęcia: Alessandro Lercara

N

awet jeśli nie jest to pierwsza
wizyta w tym miejscu, powrót
do Courmayeur jest dla nas
za każdym razem prawdziwą przyjemnością. Wyjątkowe widoki, sportowe
obiekty, modne lokale zapewniające
relaks, zakupy, gastronomię… Niewiele górskich kurortów oferuje tak
wiele możliwości. Można tam bez
problemu dotrzeć autostradą, znaleźć miejsce w wygodnym hotelu lub
urokliwym pensjonacie, posmakować
doskonałej kuchni regionu Valle d’Aosta, a zimą są do dyspozycji setki
kilometrów tras narciarskich. I to
wszystko otoczone zapierającym dech
w piersiach krajobrazem. Od Aiguille
Verte po Grandes Jorasses, od Dente
del Gigante po Mont Maudit, aż do
jego wysokości Mont Blanc: łańcuch
górski zwany „Dachem Europy” to
szereg szczytów i wierzchołków, które
na każdym potrafią wywrzeć ogromne
wrażenie.
Od strony Włoch Mont Blanc można
podziwiać z jego najbardziej spektakularnej strony, gdzie tworzy on skalisty
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mur w dolinie Val Veny, który niemal
pionowo opada w stronę Val Ferret.
Pierwszy etap naszej trasy prowadził
wzdłuż głównej drogi krajowej prowadzącej do drugiej wymienionej doliny,
gdzie znajduje się tor Royal Driving,
przeznaczony do przeprowadzania testów samochodowych na lodzie. Tutaj
oraz na drogach górskiego miasteczka
można, w towarzystwie profesjonalnych kierowców, poczuć prawdziwe
emocje związane z niezwykle dynamiczną jazdą Alfami Romeo.
W ramach tegorocznego Winter Tour
do dyspozycji są modele: Giulia Veloce i Stelvio, oba wyposażone w silnik
2.2 Turbo Diesel o mocy 210 KM oraz
2.0 Turbo Benzyna rozwijający moc
280 KM, z systemem napędu na
cztery koła Q4 oraz automatyczną,
8-stopniową skrzynią biegów. Na
torze można wypróbować również
Giulię Quadrifoglio i Stelvio Quadrifoglio, które osiągają niesamowitą moc 510 koni mechanicznych
generowaną przez silnik benzynowy
2.9 V6 Bi-Turbo.

CZYSTA ADRENALINA

Jest poranek, dlatego w powietrzu
czuje się chłód. W nocy sypał śnieg,
„lodowy tor” jest więc dodatkowo
pokryty sowitą jego warstwą. Czy
można wymarzyć sobie lepsze warunki, by posmakować zalet napędu
na cztery koła? Zaczynamy od Giulii
o mocy 280 KM w wersji Veloce.
Nazwa ta od 1956 roku nadawana
jest najbardziej sportowym i wyróżniającym się wersjom samochodów
marki. Kolor szary Grigio Vesuvio
podkreśla idealnie wyrzeźbione linie
karoserii. Aluminiowe felgi 18",
zderzaki w stylu „Veloce look”
oraz podwójna chromowana
końcówka rury wydechowej
uwydatniają dynamiczny charakter
samochodu. Środek wykonano w tej
samej stylistyce: uwagę przykuwają
sportowe siedzenia, które są podgrzewane i regulowane elektrycznie, a także sportowa podgrzewana
kierownica i wstawki z aluminium na desce rozdzielczej, tunelu
środkowym oraz panelach drzwi.
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Stelvio
Quadrifoglio
na oblodzonym
torze. Powyżej
Giulia Veloce
na tle bacówek
w Val Ferret

Pierwsze okrążenie robimy jako
pasażerowie i trzeba przyznać, że
było to niesamowite przeżycie. Slalom pomiędzy pachołkami, dłuższe
proste, zakręty i łuki odwrotne, na
których kierowca niemal nie zwalnia...
Giulia Veloce zachowuje się cały
czas doskonale. Później kolej na
nas: najpierw nieco ostrożniej, ale
stopniowo pozwalamy sobie na coraz większą swobodę. Ten samochód
sam powoduje, że mamy ochotę na
coraz śmielszą jazdę, ponieważ cały
czas masz poczucie maksymalnej
kontroli. Nawet jeśli wchodzisz w zakręt nieco zbyt dynamicznie i nagle
skręcasz, samochód sam „odcina
gaz”, więc nie ryzykujesz, że wpadniesz w poślizg.
System „on demand” Q4 został
zaprojektowany z myślą o sterowaniu
napędem pojazdu w czasie rzeczywistym: zmiany nawierzchni drogowej,
styl jazdy, czynniki klimatyczne są
odpowiednio monitorowane, po czym
samochód w ciągu zaledwie 150 mi-

lisekund sam dokonuje niezbędnych
korekt, aby zapewnić maksymalną
przyczepność do nawierzchni
i zwinność na każdej drodze. Giulia Veloce w normalnych warunkach
wykorzystuje tylko napęd tylny, a w zależności od potrzeb może zostać przeniesione na oś przednią nawet 50%
momentu obrotowego. Dzięki temu
można czerpać ze wszelkich zalet
napędu na cztery koła pod względem stabilności i bezpieczeństwa,
a jednocześnie zapewniane jest niskie
zużycie paliwa, odpowiednie reakcje i przyjemność z jazdy, jakie
oferuje samochód z napędem tylnym.
Taki sam system występuje również
w modelu Stelvio Quadrifoglio,
który – jako SUV stworzony do jazdy
terenowej – ma wyższy prześwit, a więc
na śniegu radzi sobie jeszcze lepiej.
Fakt, że „pod maską” ma aż 510 koni,
budzi podziw, więc na lodzie nawet nie
przychodzi nam do głowy, by wykorzystać całą drzemiącą w nim moc. Nie
stanowi to jednak problemu dla Fe-

derico, byłego kierowcy wyścigowego
i kierowcy testowego Alfy Romeo, który
demonstruje nam różne zachowania
tego samochodu, gdy tylko przestawi
się w inne położenie przełącznik trybów jazdy Alfa DNA. Wyjaśnia nam,
że do wyboru są cztery różne tryby
jazdy: Dynamic, Natural, Advanced
Effciency (tryb oszczędzania energii)
i Race. Każda z nich powoduje, że
zmienia się krzywa momentu, inaczej
działają hamulce, inaczej zmieniane
są przełożenia, inaczej reaguje pedał
przyspieszenia, system ESC i system
kontroli trakcji ASR. On wybiera położenie Race, które nie tylko wyłącza ESP,
lecz także zmienia sposób sterowania silnikiem, układem kierowniczym,
wydechem i amortyzatorami, z myślą
o maksymalnie agresywnej jeździe. Na
każdym zakręcie, przy każdej kontrze
i podczas jazdy bokiem żadne z nas nie
żałuje, że jeszcze nie jedliśmy obiadu
(chociaż zrobiło się już południe), bo
w Stelvio nawet w roli pasażera czuć
czystą adrenalinę!

PRZYKLEJONA DO DROGI

Później szybka przekąska, spacer po
eleganckim deptaku Courmayeur i ruszamy znowu, tym razem po zwykłej
drodze. Najpierw kilka kilometrów za
kierownicą Stelvio Quadrifoglio, aby
powrócić do Royal Driving, a później
koncentrujemy się już na Giulii Veloce. Naciskamy przycisk Start i po
chwili słychać łagodną, regularną
pracę 2-litrowej turbobenzyny. Na
desce rozdzielczej mamy do dyspozycji system multimedialny Alfa
Connect z ekranem o przekątnej
6,5". Ustawiamy trasę w nawigacji
i ruszamy na Val Ferret.
Nawet w trybie Drive, przy niewielkiej prędkości, niezwykłą przyjemność
sprawia nam pokonywanie górskich
dróg, choć do dyspozycji mamy aż
400 Nm momentu, dostępnych już
przy 2250 obr./min, a automatyczna
skrzynia biegów jest gotowa spełnić
każde życzenie kierowcy związane

z jazdą. Wystarczy nieco mocniej
wcisnąć pedał przyspieszenia i od razu
mocniej „wtulamy się” w wygodne
fotele. Giulia Veloce lubi takie właśnie zróżnicowane odcinki dróg:
łatwo pokonuje się nią wąskie drogi,
cały czas mając wrażenie dużej kontroli nad pojazdem. Ledwie zdołamy
poczuć, że tylna część samochodu
wpada w poślizg, a moment już przenoszony jest zupełnie niepostrzeżenie
na oś przednią. Doskonałe zawieszenie Alfa Link zapewnia niesamowite
własności jezdne i idealne trzymanie
się drogi. System Alfa Active Suspension dynamicznie dostosowuje
ich reakcję w zależności od warunków
jazdy i trybu wybranego za pomocą
przełącznika Alfa DNA. Dzięki tej technologii również amortyzatory można
ustawić tak, aby zachowywały się
miękko, zwiększając wygodę jazdy,
a gdy tylko potrzebna jest precyzja
typowa dla jazdy sportowej, od razu

stają się sztywniejsze. Poza tym Giulia Veloce seryjnie wyposażona jest
w kilka systemów bezpieczeństwa
czynnego, które pomagają uniknąć
zagrożeń i sytuacji niebezpiecznych.
Należą do nich, między innymi: Forward Collision Warning (FCW)
z funkcją Autonomous Emergency Brake (AEB) i rozpoznawaniem
pieszego, układ hamulcowy IBS
(Integrated Brake System), a także
Lane Departure Warning (LDW).
Kierowca nie jest więc zdany sam
na siebie.

Napęd na cztery
koła Q4 zapewnia
maksymalną
przyczepność na
każdej nawierzchni
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PRZYGOTOWANIE
PIZZY W DOMU

TO PRAWDZIWA
SZTUKA

Nie ma jednego uniwersalnego
przepisu na pizzę. Można ją
przyrządzić na tysiąc sposobów.
Warto więc choć trochę zgłębić tajniki
wiedzy w tym zakresie i znaleźć swój
własny „tajemny patent”, który
pozwoli nam olśnić gości.
Filippo Gallino, zdjęcia: Fotolia, M. Feodorów

N

a początek trzeba powiedzieć sobie jasno i wyraźnie – pizza robiona
w domu nigdy nie wyjdzie taka jak
w pizzerii. Z prostego powodu.
W domu nie dysponujemy zazwyczaj
piecem opalanym drewnem ani też
elektrycznym, którego temperatura
przekraczałaby 250 stopni Celsjusza. Nie oznacza to jednak, że w warunkach domowych nie przyrządzimy
smacznej pizzy ku uciesze domowników i gości. Nawet, jeśli za
pierwszym razem wyjdzie nam nie
najlepsza, nie traćmy nadziei.
W przygotowaniu pizzy ważną rolę
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odgrywa bowiem praktyka i wyczucie zarówno w wyrabianiu
ciasta, jak i w dozowaniu składników.
Efekt zależy od wielu czynników. I pamiętaj, że robienie pizzy jest prawdziwym wyzwaniem, które może naprawdę przynieść sporo satysfakcji.

MĄKA ORAZ INNE
SKŁADNIKI CIASTA
Aby osiągnąć najlepszy efekt, warto
nabyć włoską mąkę pszenną
typu 00, którą bez problemu można
kupić w Polsce. Ważne, by była to
mąka o średniej sile, najlepiej
oznaczona indeksem 240-270W.

Indeks W – choć nie zawsze bywa
wyszczególniony na opakowaniu –
wskazuje na zawartość glutenu
w mące i jej zdolność pochłaniania
wody. W razie wątpliwości kieruj się
zawartością białka (11% i więcej) albo wybierz tę oznaczoną jako
mąka na pizzę. W ostateczności
możesz użyć także mąki puszystej
poznańskiej typ 500, która oprócz
pierogów zdaje egzamin również
w przygotowaniu pizzy. Jeśli zatem
chcesz, by twoja pizza była smakowita i lekkostrawna, zrób ciasto
z mąki o średniej sile i pozostaw je
od 8 do 10 godzin do wyrośnięcia.
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CIASTO
Przygotuj wszystkie składniki i przybory: mąkę, świeże drożdże, oliwę
extra vergine, sól, wodę mineralną,
wagę i termometr kuchenny, a także
kilka misek. Przyrządzimy ciasto na
5-6 okrągłych pizz o średnicy 2628 cm. Gdy zechcesz przygotować
więcej lub mniej, wystarczy proporcjonalnie zwiększyć lub zmniejszyć
ilość składników. Punktem wyjścia
przy robieniu pizzy nie jest mąka,
jak się powszechnie uważa, ale
woda. Ostateczna ilość mąki zależeć
będzie bowiem od jej zdolności pochłaniania wody. W naszym przepisie
woda stanowi około 60% ilości
mąki, orientacyjnie zatem na pół
litra wody zużyjemy 800-850 g mąki.

TEMPERATURA WODY
Aby ciasto ładnie urosło, trzeba do
niego dodać wodę nie za ciepłą, nie
za zimną, nie za twardą i bez zawartości chloru. Najlepiej więc użyj
wody mineralnej – zimą letniej, a latem chłodniejszej. Ciasto po wyrobieniu powinno mieć tempera-

turę w zakresie 24-25 stopni.
Zależeć będzie ona od kilku czynników: temperatury otoczenia oraz
mąki, ciepła powstającego podczas
wyrabiania ciasta i właśnie od
temperatury wody. Jeśli więc
w kuchni mamy np. 20 stopni, woda
powinna mieć 27-28 stopni, by
ciasto osiągnęło swoją wymaganą
ok. 25-stopniową temperaturę.

DROŻDŻE I SÓL
Pół litra wody (o odpowiedniej temperaturze) wlej do głębokiej miski
i rozpuść w niej drożdże. Ile?
Słuszne pytanie. Bojąc się, że
ciasto nie wyrośnie (co wtedy podamy gościom), zwykle dodajemy
więcej drożdży niż trzeba, co sprawia, że pizza jest ciężkostrawna
i ma charakterystyczny drożdżowy
posmak. Jeśli użyjesz mąki 00
o średniej sile, wystarczy do pół
litra wody dodać od 1 do 2 gramów świeżych drożdży (latem
mniej). Gdy drożdże się rozpuszczą,
dodawaj stopniowo mąkę, stale wyrabiając ciasto.

Następnie dodaj sól (woda i mąka
tworzą specyficzną izolację dla drożdży, sól więc nie zakłóca procesu
ich rośnięcia). Ilość soli zależy zaś
od naszego smaku; ja dodaję stosunkowo mało soli, 15 gramów na
pół litra wody, ale w pizzeriach dodaje się jej aż do 25 gramów.
Wróćmy jednak do ciasta. Kiedy zaczyna się ono ze sobą łączyć i odrywać od ścianek miski, wyłóż
je na blat i wyrabiaj dalej energicznie, oprószając co jakiś czas mąką.
Po pewnym czasie zorientujesz się,
że ciasto jest idealnie wyrobione,
czyli – jak mówią w Neapolu –
osiągnęło swój „punkt”.

CIASTO IDEALNIE
WYROBIONE
Nie popełniaj błędu polegającego na
zbyt krótkim wyrabianiu ciasta.
Trzeba na to poświęcić co najmniej
15 do 20 minut. Ciasto powinno
być bowiem jednolite, miękkie, gładkie, aksamitne i nie powinno kleić
się do palców – wtedy właśnie
osiąga się legendarny „punkt

ciasta”, którym szczyci się każdy
pizzaiolo. Może pomóc ci w tym robot kuchenny, ale ja nie zrezygnowałbym z przyjemności ręcznego
wyrabiania i czucia go pod palcami.
Dzięki temu zorientujesz się też, ile
mąki rzeczywiście należy dodać.
W pizzeriach zazwyczaj nie dodaje
się oliwy z oliwek do ciasta, ale
w domowej wersji pizzy oliwę się
zaleca, co zmniejsza ryzyko utraty
wilgotności podczas pieczenia. Pod
koniec wyrabiania ciasta dodaj więc
2 łyżki oliwy extra vergine, wgniatając ją do ciasta.
To samo tyczy się cukru, o którym
do tej pory nie mówiliśmy, choć
w domowych przepisach na pizzę
często się go stosuje. Możesz dodać
dwie łyżeczki cukru do wody,
w której rozpuszczane są drożdże.
Wzmaga on rośnięcie drożdży i nadaje pizzy intensywniejszą barwę
podczas pieczenia.

PODSTAWOWY SKŁADNIK:
CZAS
Wyrobione ciasto przykryj miską
i odstaw do wyrośnięcia na 40 minut w temperaturze pokojowej. Po
upływie tego czasu za pomocą noża
podziel je na 5-6 części o wadze
do 250 gramów. Zagniataj do
środka podzielone części ciasta, by

z każdej uzyskać okrągłą kulkę, dokładnie zamkniętą u podstawy (możemy ją też formować na blacie).
Następnie kulki umieść w pewnej
odległości od siebie, np. na obsypanej mąką plastikowej
skrzynce lub w oddzielnych miskach i przykryj pokrywką lub wilgotną ścierką (zbyt wiele powietrza
sprawi, że ciasto wyschnie i utworzy
się na nim sucha skórka).
Odstaw kulki do wyrośnięcia
na kolejne 8-10 godzin w bezpieczne miejsce z dala od przeciągów i źródeł ciepła. Przez ten
czas dwukrotnie zwiększą swoją
objętość, ale nie tyle wyrosną, co
rozleją się na boki. Ważne, aby
ciasto nie rosło zbyt szybko, bo to
grozi jego zapadnięciem, czyli koniecznością ponownego wyrabiania i rośnięcia.
Czas rośnięcia ciasta przed i po
jego podzieleniu na kulki można
zmieniać w zależności od przyjętych indywidualnie kryteriów. Ciasto
możesz także przygotować dzień
wcześniej i przechować kulki
w lodówce przez 24 godziny
w zamkniętym szczelnie pojemniku.
Ważne jest tylko, by wyłożyć je z
lodówki na 2-3 godziny przed rozciąganiem. Gwarantuję, że ciasto
rosnące w takich warunkach bę-

dzie jeszcze smaczniejsze, ponieważ długi czas dojrzewania
wpływa na jego lekkość i strukturę.

RĘCZNE ROZCIĄGANIE
CIASTA
Nie wyrabiaj ponownie ciasta, tylko
przenieś je szpatułką delikatnie na
blat, nie naruszając ich struktury. Rozciągaj ciasto ręcznie (bez
wałka), podsypując mąką i jak najmniej nim manipulując. Zadbaj
też, by nie powstały w nim dziury.
Jest kilka technik, które można
obejrzeć na przykład na YouTubie.
Chodzi o to, by delikatnie naciskać
opuszkami palców obu rąk ruchem
od środka, by powietrze obecne
w cieście delikatnie zostało przepchnięte w kierunku krawędzi
i/lub kolistymi ruchami spłaszczać
ciasto od wewnątrz, obracając cały
czas placek na blacie i uzyskując

Nasz sprawdzony przepis
na 5-6 okrągłych pizz
0,5 l wody
800-850 g mąki 00 (240-270W)
1-2 g świeżych drożdży
15-20 g soli (wg smaku)
2 łyżki oliwy extra vergine
2 małe łyżeczki cukru
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w miarę precyzyjny, okrągły kształt.
Pizza wychodzi wtedy cienka, ale
za to krawędzie (jej obramowanie)
pozostają wyższe.

SOS POMIDOROWY
I DODATKI
Mozzarellę
można
ewentualnie
dodać po kilku
minutach
pieczenia pizzy
w piekarniku
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Aby uzyskać dobry sos do pizzy,
sięgam po pomidory pelati
z puszki. Pomidorów nie gotuję,
nie miksuję, ale po prostu wkładam do miski i rozgniatam w palcach. W tym celu można użyć też
grubego sita i przetrzeć przez nie
pomidory. Można też użyć świeżych

pomidorów, pod warunkiem że są
one dojrzałe i słodkie. Najlepsze
na pizzę są pomidory San Marzano
lub Lima: wystarczy wsadzić je do
wrzątku, zdjąć skórkę, wyjąć
pestki, pokroić na kawałki i zrobić
z nich przecier; ważne jest, by
nie był on wodnisty.
Na każdą pizzę nakładaj po dwie
łyżki sosu (nie brudząc krawędzi);
możesz dodać też szczyptę soli
i w zależności od smaku, otarte oregano lub świeżą bazylię. Kilka zielonych, rozerwanych ręcznie liści
tej ostatniej koniecznie musi poja-

wić się na Marghericie. Liście bazylii
można nieco zwilżyć albo dodać je
pod koniec pieczenia, wtedy nie
spalą się w piecu.

WŁOSKA MOZZARELLA
Na każdą pizzę kładę około 80 gramów mozzarelli. Zwykle kupuję
mozzarellę w naturalnej zalewie.
Ale zawsze marzę, by dostać
gdzieś prawdziwy „fior di latte”
z regionu Kampanii lub Apulii.
W każdym razie radzę używać
mozzarelli wyprodukowanej we
Włoszech: ta na pewno nie straci

swoich walorów w procesie pieczenia i nie zrobi się gąbczasta.
Na godzinę przed przygotowaniem pizzy pokrój mozzarellę i odłóż na sitku, by ociekła. Oprócz
niej ułóż na pizzy ulubione dodatki.
Nie stawiaj sobie granic wyobraźni!
Możliwości jest naprawdę dużo.
W przyszłym wydaniu postaram się
podpowiedzieć ci kilka najbardziej
oryginalnych i najciekawszych dodatków.

CZAS PIECZENIA
Do pieczenia pizzy używam cienkich blach o średnicy 26-28 cm.
To najprostsze rozwiązanie. Zanim
nałożysz na nie ciasto, wysmaruj
je oliwą. Możesz też użyć kamienia szamotowego, który musi
być jednak rozgrzany w piecu pół
godziny przed pieczeniem pizzy.
Pomaga on w zachowaniu stałej
temperatury i trzyma ciepło po
otwarciu pieca, a pizza piecze się
na nim szybciej i bardziej równomiernie. Pizzę umieszcza się bezpośrednio na nim za pomocą opró-

szonej mąką łopatki, uważając, by nie pobrudzić kamienia składnikami pizzy.
Jeśli jesteś maniakiem pizzy
i często robisz ją w domu, możesz kupić Ferrari... Nie, nie
mam na myśli bolidu wyścigowego z Maranello, ale domowy piec
do pizzy G3 Ferrari, w którym jej
upieczenie zajmie ci kilka minut
dzięki temperaturze 400 stopni
Celsjusza. W zwykłym piekarniku
natomiast pizzę pieczemy przez 10
do 12 minut w najwyższej temperaturze bez termoobiegu, czyli
w 250 stopniach. Nie traktuj jednak
tych zaleceń obligatoryjnie, bo
każdy piec jest inny. Także w tym
wypadku trzeba przeprowadzić
kilka prób, by znaleźć idealne rozwiązanie.

EFEKT JAK Z PIZZERII
Jeśli jednak chcesz, by twoja pizza
przypominała tę z pizzerii, a masz
do dyspozycji tylko tradycyjny piekarnik, możesz wypróbować pewne
sprytne rozwiązanie. Zanim wsa-

dzisz pizzę do pieca, połóż blachę
z ciastem na gazie i przez kilka minut podpiec ją od spodu na silnym ogniu, nakładając w tym czasie na ciasto sos pomidorowy i inne
składniki. Następnie umieść blachę
z pizzą na najwyższej półce w piekarniku z włączoną funkcją grilla
i maksymalną temperaturą oraz
lekko otwartą klapą od pieca, wtedy
grzałki będą stale włączone. Rezultat takiego pieczenia może cię
pozytywnie zaskoczyć, ale ta
metoda wymaga zwiększonej
uwagi, kontrolowania pieczenia
i może okazać się kłopotliwa
w domu pełnym bawiących się gości. Przyszli bowiem przecież pobyć
z tobą, a nie tylko po to, by zjeść
pizzę. Taką mam nadzieję!
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KSIĄŻKI

PUZZLOWE
MAPY

DLA DZIEWCZYNEK MARZĄCYCH

Książki państwa Mizielińskich z miejsca stają się
bestsellerami. Świetna kreska i znajomość dziecięcej psychiki
sprawiają, że to świetna propozycja dla ciekawego świata
brzdąca. Tym razem w oparciu o „Mapy” dano małemu
czytelnikowi możliwość ułożenia ogromnych puzzli – składają
się z 600 elementów.
Wszystkie mapy są
podpisane, a na nich
znajdują się
charakterystyczne dla
danych regionów
zwierzęta, miejsca itp.
Całość składa się na
wielką ilustrowaną mapę
świata.
Wszystko na mapie.
Puzzle
Aleksandra i Daniel
Mizielińscy
Wydawnictwo
Dwie Siostry
Warszawa 2018

Hedwiga to przesympatyczna łobuziara, która mieszka razem
z rodzicami, psem, dwoma kotami i tysiącem pająków.
Do pełni szczęścia brakuje
jej jednak tylko jednego
– marzy o koniu.
Tata sprawia jej więc
niespodziankę i kupuje
Maxa-Olofa, który
bynajmniej nie jest koniem
– wręcz przeciwnie – jest
osłem. Hedwiga miota się
ze wstydu i strachu, że jej
szkolni koledzy dowiedzą
się prawdy. Książka jest
napisana prostym, lecz
ujmującym językiem,
z pewnością spodoba się
wszystkim dziewczynkom.
Hedwiga i Max-Olof
Frida Nilsson
Wydawnictwo Dwie Siostry
Warszawa 2018

WOJCIECH MANN
O SWOIM OJCU

CZY ZWIERZAKI MOGĄ
TRAFIĆ DO NIEBA?

„Artysta” to pierwsza tak osobista książka lubianego
dziennikarza radiowego. Poświęcił ją swojemu ojcu – nieco
już zapomnianemu, lecz doskonałemu artyście, którego prace
są przez pana Wojciecha wyszukiwane na całym świecie.
Książka jest pełna ciepła i wzruszających momentów, ale nie
pozbawiona charakterystycznego poczucia humoru Wojciecha
Manna. To piękna rodzinna
historia, albowiem postacią
dziadka jest również
zafascynowany jego wnuk
– Marcin, który z lubością
dokopuje się do anegdot
związanych z Kazimierzem
Mannem – niepokornym artystą,
który rozświetlał szarzyznę PRL-u.
Artysta. Opowieść
o moim ojcu
Wojciech Mann
Wydawnictwo Znak
Kraków 2018

Zwierzęta są ważne. Jak
przekonuje nas Szymon Hołownia,
są ważne również dla Boga.
Autor jest właścicielem dwóch
sympatycznych psiaków
– Grafita i Żelki, stąd też spróbował
„pożenić” temat fauny i wiary.
Zebrał rozmowy z myśliwymi,
ekologami, miłośnikami psów
i kotów, rolnikami, wszystkimi,
których stosunek do zwierząt jest
oparty na innych podstawach. Stąd
próba odpowiedzenia na pytanie – czy zwierzaki mogą trafić
do nieba, jak to jest z tym jedzeniem mięsa i ryb. Ciekawe
i świeże spojrzenie na „braci mniejszych”. Franciszkańskie
spojrzenie na zwierzęta jest bardzo aktualne.
Boskie zwierzęta
Szymon Hołownia
Wydawnictwo Znak
Kraków 2018
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O WŁASNYCH KONIACH

Joanna Lasek

ZAGADKI
DO ROZWIĄZANIA

NAUCZANIE
WG MONTESSORI

Dzieciaki uwielbiają
historie detektywistyczne.
Stąd wysyp książek,
których bohaterami są
ludzie rozwiązujący
rebusy kryminalne.
Wydawnictwo Debit ma
dla swoich czytelników
coś odrobinę innego
– książkę, której każda
przepięknie ilustrowana
karta przedstawia inną
zagadkę do rozwiązania
dla dzieciaków. Mamy
więc 25 zadań o różnym stopniu trudności. Za podanie
prawidłowego wyniku dochodzenia otrzymuje się określoną
ilość punktów. Cała rodzina może się zaangażować
w podjęcie wyzwania.
Zagadki detektywistyczne
Victor Escandell
Wydawnictwo Debit
Katowice 2018

Maria Montessori wyprzedziła swoją epokę o całe lata
świetlne. W czasach, kiedy dziecko nie miało prawa głosu,
a system szkolny był skostniały i opierający się na
bezwzględnym posłuszeństwie,
ona zaproponowała edukację
opartą na wspieraniu
kreatywności i wrodzonej
ciekawości dziecka. Bardziej niż
wojskowy dryg liczy się bowiem
samodzielność, poczucie
wspólnoty, empatia i wiara we
własne możliwości. Szkoły
i przedszkola Montessori są
coraz bardziej popularne,
również w naszym kraju.
Książka jest zestawem ćwiczeń
dla dzieciaków w wieku 3-7 lat, które mogą one rozwiązywać
samodzielnie lub przy pomocy rodziców.
Montessori dla każdego. Samodzielnie odkryj świat
Małgorzata Ceremuga
Wydawnictwo Znak
Kraków 2018

DLA LUBIĄCYCH
KRYMINAŁY

O ALBANII

Kryminały Marty Matyszczak są
pełne lekkości i poczucia humoru.
Mieszkająca od lat na Śląsku
wielbicielka kryminałów, która
opiekuje się przygarniętym ze
schroniska psem Guciem, wpadła
na pomysł stworzenia
oryginalnego bohatera – były
policjant zamieszkuje w familoku
i otwiera agencję
detektywistyczną. Jednym
z narratorów książki jest kundelek
Gucio. Detektyw Szymon Solański
nie stracił policyjnego nosa i stara
się rozwiązać zagadkę morderstwa byłej artystki estradowej
– Marianny Biel.
Tajemnicza śmierć Marianny Biel
Marta Matyszczak
Wydawnictwo Dolnośląskie
Wrocław 2018

Starsze pokolenie pamięta z pewnością dyktatora Albanii –
Envera Hoxhę. Albania, nawet w systemie komunistycznym,
była krajem bardzo hermetycznym i wszelkie wiadomości
płynące z jej granic były szczątkowe. Hoxha zerwał wszelkie
„bratnie” sojusze ze Związkiem Radzieckim, Jugosławią oraz
Chinami i uwierzył, że Albania może się stać
samowystarczalnym mocarstwem. Zamknął zupełnie kraj na
resztę świata, pobudował tysiące
bunkrów i twardą ręką wprowadzał
terror, przemocą utrzymując naród
w strachu i posłuszeństwie.
Małgorzata Rejmer wraca do tych
czasów, rozmawiając
z mieszkańcami Albanii i nie są to
lekkie pogawędki…
Błoto słodsze niż miód. Głosy
komunistycznej Albanii
Małgorzata Rejemer
Wydawnictwo Czarne
Wołowiec 2018

W CZASACH SOCJALIZMU

FCA wokół Nas 47

KUCHNIA
Katowice, ul. Roździeńskiego 191A
www.terramare.pl

WIELKANOC
TUŻ, TUŻ…
Co roku o tej porze przypominają mi się moje pierwsze święta wielkanocne spędzone we Włoszech. Było to ponad dwadzieścia lat
temu, ale ich wspomnienia są wciąż żywe. Zwłaszcza Wielka Sobota, dzień, w którym święci się pokarmy. Każdy pamięta jak
z wypiekami na twarzy przygotowywało się z rodzicami koszyk wielkanocny z serwetkami, bukszpanem, barankiem, zajączkiem,
chlebem, kiełbaskami, solą, no i przede wszystkim z jajkami. Ich barwienie i zdobienie to był cały rytuał. Tak było i w moim domu,
dlatego jadąc do Italii na święta, wiozłam w walizce baranka i pieczonego w domu zajączka, swojską kiełbaskę i nasz polski chleb.
O jajka się nie martwiłam, bo postanowiłam pomalować je na miejscu. W Wielką Sobotę zaczęłam przygotowania. Mojej uwagi nie
zwróciły dziwne spojrzenia włoskich domowników, zwłaszcza gdy poprosiłam ich o duży kosz i worek cebuli. Z ich łupin ubarwiłam
dwadzieścia jajek, które ułożyłam w koszu na ażurowej serwecie tuż obok kiełbasy, chleba, baranka i zajączka. Kosz wyglądał
imponująco. Kiedy weszłam z nim do kościoła, stanęłam jak wryta: wokół ołtarza i na nim samym leżały surowe jajka!!! Nawet
niepowyciągane z opakowań!
A jakie danie dominują na wielkanocnych stołach w Italii? Poniżej kilka przepisów tradycyjnych włoskich wielkanocnych potraw.
 JAJKA FASZEROWANE KREMEM
Z CIECIORKI (4 os.)

 FRANCUSKIE KIESZONKI
Z JAJKIEM I FASOLKĄ

4 jajka,
puszka cieciorki,
pół łyżeczki curry,
3 łyżki śmietany,
ząbek czosnku,
4 łyżki posiekanej pietruszki, oliwa, sól,
pieprz, tymianek, płatki peperoncino.
Gotujemy jajka na twardo, schładzamy,
kroimy na połówki i delikatnie wyciągamy
żółtko. W blenderze miksujemy na gładką
pastę ugotowane żółtka, cieciorkę,
śmietankę, czosnek, kilka listków
tymianku, pietruszkę i oliwę. Faszerujemy
połówki białek, dekorujemy peperoncino
i gałązkami tymianku, skrapiamy oliwą.

paczka ciasta francuskiego,
200 g fasolki szparagowej lub szparagów,
4 duże plastry szynki parmeńskiej,
4 jajka, sól, pieprz.
Fasolę lub szparagi (do wyboru) gotujemy
na pół twardo. Do wody dodajemy odrobinę
cukru, aby warzywa nie straciły koloru.
Z ciasta wykrawamy 8 kwadratów o średnicy
ok. 30 cm. Cztery kwadraty układamy na blasze na
papierze do pieczenia. W pozostałych wycinamy kwadratowe otwory,
które nakładamy na kwadraty już ułożone na blasze. Smarujemy żółtkiem
i podpiekamy w piekarniku nagrzanym do 200 stopni ok. 10 minut,
aż staną się złote. W otwory nakładamy plaster szynki, na to kilka fasolek
i wbijamy białko. Znów podpiekamy 3 minuty i dopiero dodajemy żółtko,
zapiekamy do ścięcia się jajka.
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Agnieszka Kudłacik

2 gicze peklowane,
mieszanka przypraw: gorczyca, kolendra, pieprz ziarnisty,
liść laurowy, jałowiec, czosnek,
oliwa, ziemniaki, cebula, sól, pieprz.
Przyprawy ucieramy w moździerzu i mieszamy z oliwą.
Mieszanką nacieramy gicze, zawijamy w folię aluminiową
i marynujemy 2 dni. Wyciągamy z folii i wkładamy do rękawa
do pieczenia. Pieczemy w piekarniku w temp. 160 stopni około
dwóch godzin. Muszą być miękkie.
Ziemniaki podgotowujemy w łupinach, przekrawamy na pół,
układamy na blaszce z pokrojoną cebulą, posypujemy parmigiano
wymieszanym z tartą bułką, skrapiamy oliwą i zapiekamy.

 PIGNA DI PASQUA (BABKA WIELKANOCNA)
5 jaj, 350 g cukru, pół szklanki Vermutu,
pól szklanki likieru włoskiego Strega (możemy go zastąpić
innym słodkim likierem),
300 g mąki manitoba lub krupczatki, 500 g mąki pszennej,
80 ml oleju słonecznikowego, 60 ml wody,
skórka i sok z 1 cytryny, 18 g proszku do pieczenia,
laska wanilii.
Na lukier: 1 białko i 180 g cukru pudru.
Jajka ubijamy z cukrem do białości, dodajemy sok i otartą
skórkę z cytryny, wanilię i wodę.
Stopniowo, cały czas ucierając, dodajemy olej,
likiery, mąkę wymieszaną z proszkiem
do pieczenia. Formę na babę
smarujemy masłem,
wylewamy masę i pieczemy
w 180 stopni przez
ok. 60 minut.
Z białka i cukru
przygotowujemy
lukier, mieszając ww.
składniki. Wylewamy
na schłodzoną babę
i posypujemy
ulubionymi dodatkami.

 TORTA PASQUALINA (tortownica o średnicy 32 cm)

 TORTA DI FORMAGGIO (BABA SEROWA)

Ciasto: 600 g mąki, 350 ml wody, 35 ml oliwy, sól.
Farsz: 1,5 kg świeżego szpinaku lub dwie paczki mrożonego,
500 g ricotty, 12 jaj, 200 g sera grana padano, pół cebuli,
3 gałązki majeranku, sól, pieprz, gałka muszkatoł., oliwa.
Zagniatamy ciasto i dzielimy je na 2 kulki po 300 g i 2 po 180 g.
Szpinak przesmażamy z cebulą na oliwie. Odsączamy. Kiedy jest
już schłodzony, dodajemy 2 jajka, 50 g sera grana, solimy,
pieprzymy i doprawiamy gałką. Osobno mieszamy ricottę,
3 jajka, 100 g grana, doprawiamy solą i gałką.
Tortownicę smarujemy oliwą. Rozwałkowujemy cienko pierwszą
kulkę 300-gramową i wykładamy nią formę – ciasto musi
wystawać poza nią. Następnie smarujemy oliwą
i rozwałkowujemy następną dużą kulkę i nakładamy na pierwszą,
znów smarujemy oliwą. Na to wykładamy szpinak, a następnie
masę serową. Robimy delikatne wgłębienia i wbijamy w nie
żółtka. Białka delikatnie rozbijamy trzepaczką i wylewamy na
całość. Posypujemy serem grana. Z pozostałymi kulkami
postępujemy jak z poprzednimi. Nadmiar ciasta zawijamy do
środka. Smarujemy jajkiem. Pieczemy w nagrzanym
w piekarniku, najpierw 55 minut w temp. 180º,
potem 160º i pieczemy jeszcze 45 minut.

10 g drożdży, 300 g mąki, 30 g oliwy, 1 łyżka smalcu,
80 g mleka, 3 jajka, 5 g soli, 6 g miodu,
80 g parmigiano, 50 g pecorino, 50 g sera emmental oraz 50 g
pokrojonego w kostkę, sól, pieprz.
Przygotowujemy zaczyn z drożdży, mleka, miodu i odrobiny mąki.
W misce robota mieszamy mąkę, jajka, tłuszcze, zaczyn i stare sery.
Dodajemy kostkę serową. Wyrabiamy ciasto i pozostawiamy do
wyrośnięcia. Gdy podwoi swoją objętość, wyrabiamy ponownie i znów
zostawiamy do wyrośnięcia. Czynność tę powtarzamy dwukrotnie.
Jest to bardzo ważne, albowiem baba będzie później bardziej
puszysta – moje ciasto wyrastało praktycznie pół dnia.
Przekładamy do wysokiej okrągłej formy i znów zostawiamy do
wyrośnięcia. Pieczemy w nagrzanym piekarniku w 200 stopniach
przez ok. 45 minut.
Moja torta di formaggio jest kwadratowa, bo niestety nie mam takiej
foremki, ale tradycyjna jest okrągła i wysoka.

 PEKLOWANE
GICZKI JAGNIĘCE PIECZONE Z ZIEMNIAKAMI
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