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NOWY „EKOSYSTEM” ŁĄCZNOŚCI

FCA STAWIA NA TECHNOLOGIE 

F
SAMSUNGA I GOOGLE

FCA będzie korzystać z technologii Harman (marki Samsung) i Google w celu poprawienia 
w swoich samochodach na całym świecie funkcji online. System będzie zarządzał w szybki 
i bezpieczny sposób nie tylko autami, ale także danymi, wykorzystując architekturę 
Harman Ignite. Ułatwi to właścicielowi samochodu jego obsługę, ponieważ po naciśnięciu 
odpowiedniego przycisku będzie on otrzymywał z wyprzedzeniem takie informacje, jak data 
przeglądu, lokalizacja najbliższej restauracji, stacji paliw i stacji ładowania, komunikaty 
o ruchu drogowym i o uzyskaniu pomocy. Dzięki tej architekturze pojazdy będą mogły także 
łatwiej i szybciej aktualizować oprogramowanie. Globalna platforma dysponuje siecią 4G, 
obsługuje przejście na 5G i jest kompatybilna ze wszystkimi operatorami na świecie. We 
wnętrzu samochodu system ten wykorzystuje technologię Android, co zapewni wydajne, 
stabilne i intuicyjne środowisko ze stałymi aktualizacjami i szybką interakcją z urządzeniami 
klienta. Ekosystem łączności zagwarantuje również idealne środowisko techniczne d la 
pojazdów elektrycznych FCA dzięki zdalnemu zarządzaniu akumulatorem, nawigacją 
i usługami „pojazd-sieć elektryczna”. 
Główne komponenty systemu będą wprowadzane na całym świecie w drugiej połowie 
2019 roku. Wszystkie nowe pojazdy będą „online” począwszy od 2022 roku.
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ZE ŚWIATA FCA

STANY ZJEDNOCZONE

BRAZYLIA

KATAR 

Trzech zwycięzców 
konkursu na design FCA

Sto tysięcy Fiatów Argo w ciągu dwóch lat 

Alfa Romeo i Abarth 
z nagrodami

Pochodzą z Florydy, Waszyngtonu oraz Michigan 
– mowa o trzech zwycięzcach siódmej edycji 
konkursu na najlepszy design modeli FCA. 
Studenci w nagrodę będą mogli uczestniczyć 
w stażu w biurach projektowych produktów FCA 
w Stanach Zjednoczonych. Celem inicjatywy, która 
pierwotnie narodziła się w Detroit, a następnie 
objęła swoim zasięgiem cały kraj, było stworzenie 
młodym ludziom możliwości rozwijania ich 
pasji na polu wzornictwa przemysłowego. 
Przedstawione przez uczestników konkursu prace 
oceniało jury złożone z najlepszych designerów 
samochodowych w Stanach Zjednoczonych 
(na zdjęciu jeden z nagrodzonych projektów). 

Fiat Argo, wprowadzony na brazylijski rynek 
w 2017 roku, w ciągu zaledwie dwóch lat sprzedaży 
osiągnął poziom stu tysięcy egzemplarzy. Od lutego 
znajduje się wśród pięciu najlepiej sprzedawanych 
pojazdów na tym rynku. Jednym z entuzjastów tego 
pojazdu jest Gerson Mendes Rocha, przedsiębiorca 
pracujący w branży systemów wizyjnych, który zakupił 
aż pięć egzemplarzy tego modelu dla siebie i całej 
rodziny. Według niego, Fiat Argo ma wszelkie dane 
ku temu, by osiągnąć sukces: jest produkowany 
w Brazylii, wszechstronny, wygodny i oszczędny. 

W Doha odbyła się ceremonia wręczenia nagród “Qatar Car of the Year 
(QCOTY)” 2019. Eksperci prestiżowego lokalnego pisma branżowego 
przyznają tu nagrody dla najlepszych pojazdów we wszystkich 
segmentach rynku samochodowego, oceniając ich design, osiągi, 
bezpieczeństwo, innowacje technologiczne, a także cenę oraz wartość 
pojazdów używanych. Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio zdobyła tytuł „Best 
Mid-Size Sports SUV”, a Abarth 595 Competizione został okrzyknięty 
„Best Compact Sports Car” w segmencie pojazdów premium. 
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NIEMCY

ROSJA 

Alfa Romeo triumfuje w konkursie 
„Motor Klassik Awards”

Najszybszy 
na lodzie

Po raz kolejny czytelnicy prestiżowego, niemieckiego magazynu 
samochodowego nagrodzili modele spod znaku Biscione. Alfa 
Romeo Giulia została nominowana po raz czwarty z rzędu do 
nagrody “Klasyka przyszłości” w kategorii „Klasa średnia”. Alfa 
Romeo 33 Stradale z 1968 uzyskała z kolei pierwsze miejsce 
w kategorii “Kamienie milowe w designie”. 
W konkursie wzięło udział 16 tysięcy cztelników pisma. Według 
nich, za kilkadziesiąt lat dzisiejsza Alfa Giulia stanie się klasykiem 
motoryzacji podobnie jak jej wielka poprzedniczka z 1962 roku. 

JAPONIA

Witamy Fiata 500X!

FCA Japan powitał nowego Fiata 500X wielką fetą 
zorganizowaną w futurystycznie urządzonym lokalu 
w Tokio. Wzięło w niej udział ponad trzystu uczestników: 
dziennikarzy, licencjonowanych sprzedawców, klientów 
oraz fanów marki. Z futuryzmu, w którym zachwycano 
się technologią i szybkością oraz wizjami przyszłości, 
zaczerpnięto także nazwę uroczystości „Pa! Do jutra”. 
Przy okazji swoją pracę przedstawił artysta Aimi 
Sekiguchi, który za pomocą technologii 3D opowiedział 
historię relacji kulturowych między Włochami a Japonią  
przez pryzmat 120 lat istnienia marki Fiat. 

KOREA

Rekordowy wzrost 
sprzedaży Jeepa

W kwietniu Jeep zanotował najwyższy wzrost sprzedaży 
wśród wszystkich marek importowanych w Korei 
z 900 tysiącami sprzedanych egzemplarzy. Udowodnił, 
jak bardzo jest popularny, plasując wszystkie swoje 
modele (Renegade, Compass, Wrangler, którego 
sprzedano w liczbie 344 egzemplarzy w zaledwie 
13 dni od premiery nowej gamy, oraz Cherokee i Grand 
Cherokee) wśród piątki najlepiej sprzedawanych 
pojazdów w każdym segmencie. 

Prędkość maksymalna na lodzie wyniosła 280 km/h. 
Ten oszałamiający rekord udało się ustanowić Jeepowi 
Grand Cherokee Trackhawk na jeziorze Bajkał w Rosji. Ten 
ponadprzeciętny wynik zarejestrowało jury złożone z sędziów 
będących członkami Rosyjskiej Federacji Motoryzacyjnej, 
którzy używali narzędzi chronometrycznych certyfi kowanych 
przez Fédération Internationale del’Automobile (FIA). Jeep 
wyposażony w silnik V8 o pojemności 6,2 litra i mocy 710 KM 
udowodnił tym samym, że jest najsilniejszym SUV-em na 
świecie wśród pojazdów produkowanych na masową skalę. 

przygotowane przez redakcję
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WSPANIAŁYCH
SZEŚCIU

Moab w stanie Utah to raj dla miłośników jazdy 
terenowej. Tysiące kilometrów różnych tras, 
od pustyni, poprzez lasy, kanion czy skaliste 

pagórki. To miejsce stworzone do tego, by zdobywały 
je terenówki 4x4. Nie bez powodu od ponad 50 lat, 
w Wielki Tydzień poprzedzający Wielkanoc, w miejscu 
tym zjawiają się, wraz ze swoimi Jeepami z różnych 
lat, fani marki z całego świata. Wydarzenie to nosi 
nazwę Moab Easter Jeep Safari. „To idealne miejsce 
do spotkań i wymiany opinii naszych najwierniejszych 
klientów i wszystkich pasjonatów off-roadu”, tłumaczy 
Tim Kuniskis, Head of Jeep Brand North America. 
Czy to nie jest więc najlepsza okazja do zaprezento-
wania nowości marki? Królem edycji 2019 okrzyknięto 
Jeepa Gladiatora, dla którego opracowano gamę ponad 

200 komponentów i akcesoriów. „Części oferowane 
w ramach tego portfolio posiadają gwarancję fabryczną 
i zostały poddane tysiącom godzin testów i prób, aby 
zapewnić naszym klientom pełne bezpieczeństwo” – 
mówi Steve Beahm, Head of Parts and Service (Mopar) 
and Passenger Car Brands, FCA North America. 
Podczas Moab marki Jeep i Mopar chciały zainspi-
rować swoich klientów, prezentując im kwintesencję 
tego, co jest dostępne w katalogu oraz kilka proto-
typów akcesoriów, które mogą wejść do produkcji 
w najbliższej przyszłości. W efekcie powstało sześć 
imponujących pojazdów koncepcyjnych. Po prawej od 
góry: Jeep Gladiator Gravity, terenówka umożliwia-
jąca wspinanie się po skałach dzięki dostępnym już 
wkrótce prototypom części z serii Jeep Performance 
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Z bezkresem Dzikiego 
Zachodu zmierzyło się 
tym razem nie siedmiu 
rewolwerowców, 
ale sześć nowych 
modeli koncepcyjnych 
stworzonych przez 
marki Jeep i Mopar, 
bohaterów Easter 
Jeep Safari.
Stefania Castano

Parts. Poniżej Jeep Flatbill, personalizacja Gladiatora, 
którą stworzono w hołdzie dla świata motocrossu; 
Jeep JT Scrambler łączy w sobie styl lat 80. z licz-
nymi elementami serii Jeep Performance Parts; Jeep 
Five-Quarter – model nawiązujący do wojskowego 
Jeepa Gladiator M-715 z 1968 r., będący połącze-
niem elementów nowoczesnych i vintage dla zespołu 
napędowego i ramy podwozia. Kolejny Jeep Wayout 
to wersja koncepcyjna „overland”, który posiada 
możliwość montażu spersonalizowanego namiotu 
dachowego lub zadaszenia. Pozostaje jeszcze Jeep 
J6 (na dużym zdjęciu), bazujący na Rubiconie, w któ-
rym styl klasyczny pick-upów z końca lat 70. łączy 
się z prototypowymi i seryj nymi komponentami Jeep 
Performance Parts marki Mopar . 



Fundacja FCA sfi nansuje Science Gateway, 
centrum popularyzacji nauki  przy CERN 
w Genewie. W inicjatywę zaangażowana 

jest także Fundacja Agnellich. Centrum 
zaprojektował Renzo Piano, 

a audytorium zostanie poświęcone 
pamięci Sergio Marchionne.

Elena Gregoriani

WSZECHŚWIAT
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI
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Trzysta tysięcy zwiedzających 
rocznie, wśród nich naukow-
cy, studenci, a także rodzi-

ny z dziećmi. Spełnia się marzenie 
genewskiego CERN (Europejskiej 
Organizacji Badań Jądrowych), 
aby gościć entuzjastów i docie-
kliwych, zwłaszcza młodych ludzi, 
i odkrywać przed nimi tajemnice 
kosmosu. Do 2022 r. w pobliżu słyn-
nego Laboratorium Fizyki Cząstek 
Elementarnych, zbudowanego na 
mocy porozumienia europejskiego 
w 1954 r., powstanie nowe centrum 
edukacyjne. Zajmie powierzchnię 
siedmiu tysięcy metrów kwadrato-
wych i będzie nosiło nazwę Science 
Gateway, co doskonale opisuje jego 
misję: być prawdziwym „portalem 
dostępu do nauki”, w którym będzie 
można odkrywać tajemnice natu-
ry i kosmosu, od nieskończenie 
małych cząstek elementarnych 
po nieskończenie duże struktury 
rządzące wszechświatem.
„Chodzi o to, by umożliwić odbior-
com w każdym wieku odkrywanie 
cudów nauki, ale przede wszyst-
kim zyskać ich za-
ufanie. Jesteśmy 
przekonani, że 

zwiedzający znajdą właściwe odpo-
wiedzi na wyzwania, przed którymi 
dzisiaj stoimy. I na te, z którymi bę-
dziemy musieli zmierzyć się jutro”. 
W ten sposób John Elkann, prezes 
FCA i FCA Foundation tłumaczy, dla-
czego fi rma zobowiązała się wnieść 
hojny wkład w realizację tego przed-
sięwzięcia, stając się jej najwięk-
szym mecenasem. Zaangażowała 
się w nie także Fundacja Agnellich, 
niezależna instytucja z Turynu zało-
żona w 1966 r. przez Giovanniego 
Agnelli i mająca duże doświadcze-
nie na polu edukacyjnym. 
Science Gateway pozwoli odpowie-
dzieć na wszystkie pytania dotyczące 
praw rządzących wszechświatem. 
W ramach projektu zorganizowane 
zostaną ekspozycje i przestrzenie 
wystawowe, których celem będzie 
przedstawienie ewolucji technolo-
gii wykorzystywanych przez CERN 
w ciągu ponad sześćdziesięciu lat 
działalności badawczej. Zaplano-
wano również sale dydaktyczne, 

w których będzie można rozwijać 
myślenie krytyczne, a także labo-
ratoria, w których dzieci od 5. roku 
życia oraz dorośli będą się mogli 
bawić i przeprowadzać doświad-
czenia. Nie zapomniano również 
o przestrzeniach interaktywnych 
umożliwiających odkrywanie wiel-
kich problemów, jakie stawia przed 
nami fi zyka, a także wycieczkach 
z naukowcami z CERN w roli prze-
wodników; któż bowiem lepiej niż 
oni może zwiedzających zarazić 
pasją do odkrywania kosmosu.
„Pierwszym zadaniem, które stoi 
przez nami, jest analiza cząstek” 
– wyjaśnia Fabiola Gianotti, dyrektor 
generalna CERN, instytucji skupia-
jącej dziś dwadzieścia tysięcy na-
ukowców 110 narodowości, którzy 
kierują instytutami w ponad 
70 krajach. 



Od lewej: 
Renzo Piano, 

Antonio 
Hodgers, 

przewodniczący 
rady stanów 
w Genewie, 

Fabiola 
Gianotti i John 

Elkann przy 
plastikowym 

modelu obiektu 
Science 

Gateway. Na 
pierwszych 

stronach 
komputerowa 
wizualizacja 

projektu

„W tym celu opracowujemy urzą-
dzenia i technologie, które mają 
również inne zastosowania, na 
przykład w dziedzinie medycyny. 
Dlatego dzielimy się zdobytą wie-
dzą ze światem, tłumacząc, w jaki 
sposób nauka może zmieniać na 
lepsze codzienne życie”.
Narzędzia i technologie wykorzy-
stywane przez genewskie centrum 
do badania kosmosu zainspirowa-
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pracy badawczej, którą symbolizuje 
las 400 drzew i rozciągnięta nad nim 
struktura, kończąc na zdumieniu, 
które następuje po każdym od-
kryciu, reprezentowanym przez 
most zawieszony 6 metrów ponad 
główną drogą do Genewy. „Będzie 
to miejsce spotkań – mówi architekt 
Renzo Piano – dzieci, studentów, 
dorosłych, nauczycieli i naukowców, 
wszystkich zainteresowanych od-
krywaniem wszechświata”.
W Science Gateway zwiedzający 
dowiedzą się, jak wielkie znaczenie 
ma dzielenie się, którego jednym 
z celów jest dobrobyt społeczeństwa. 
„Są miejsca, w których różnice nie 
są przeszkodą, ale siłą. A CERN jest 
niewątpliwie jedną z takich właśnie 
przestrzeni – mówi John Elkann. 
– Dlatego cieszymy się, że możemy 
wspierać ten projekt w ramach na-
szej odpowiedzialności społecznej, 
również dlatego, że Science Gateway 
pozwala nam uczcić pamięć Sergio 
Marchionne, którego imię będzie 
nosić wielkie audytorium na 900 
miejsc. Powiązanie jest znaczące: 
Sergio nie tylko kochał fi zykę i, 
podobnie jak naukowcy w CERN, 
zajmował się głównie liczbami. 
Z tym instytutem łączyła go przede 
wszystkim wyobraźnia, zdolność 
wychodzenia poza określone ramy 
i przekraczania granic, aby to, co 
niemożliwe, uczynić możliwym”. 

ły też architektów z cieszącej się 
światową sławą pracowni Renzo 
Piano Building Workshop, w której 
powstał projekt budynku. Tunele 
łączące pięć pawilonów, z których 
będzie się składał kompleks, przy-
pominać będą na przykład słynny 
tunel akceleratora cząstek. Co wię-
cej, całość będzie hołdem złożonym 
nauce i naukowcom, poczynając od 
ich ciekawości – leżącej u podstaw 

Zapotrzebowanie na absolwentów kierunków ścisłych, 

technologicznych, inżynierskich i matematycznych 

– tak zwanych przedmiotów STEM (ang. science, 

technology, engineering, mathematics) – stale rośnie. 

Tendencja ta, zdaniem dyrektor CERN Fabioli Gianotti 

będzie rosła w nadchodzących dziesięcioleciach. 

„Dlatego – dodaje Andrea Gavosto, dyrektor Fundacji 

Agnellich (na zdjęciu) – w ramach zaangażowania FCA w realizację projektu Science 

Gateway opracowaliśmy program, który może wzbudzić zainteresowanie STEM, 

a jednocześnie pomóc genewskiemu centrum przyciągać jak najwięcej szkół”.

Projekt wystartuje we Włoszech. Szkoły otrzymają zestawy do przeprowadzania 

eksperymentów i zostaną zaproszone do udziału w konkursie edukacji naukowej. 

„Uczenie się będzie wymagać naśladowania naukowców z CERN-u i działania 

metodą prób i błędów – dodaje Gavosto. - Szkoły, które zaproponują najbardziej 

oryginalne eksperymenty naukowe, w nagrodę odwiedzą CERN i genewskie Science 

Gateway. Po pilotażowym programie we Włoszech, centrum rozszerzy program na 

wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej”.

Nowy projekt dla szkół
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Działania i produkty firmy oraz rola, jaką odgrywa 
w opracowywaniu rozwiązań zmniejszających 
wpływ na środowisko, mają znaczenie dla 

społeczeństwa i świata, w którym żyjemy. FCA jest 
tego świadoma. Dlatego też działa odpowiedzialnie, 
aby przyczynić się do osiągnięcia celów zrównowa-
żonego rozwoju, określonych przez Agendę Naro-
dów Zjednoczonych 2030 r. „Nasze starania w tym 
obszarze – wyjaśnia Lorenzo Sacchi, Sustainability 
Lead EMEA Region – bazują na uczciwości, szacun-
ku i zaangażowaniu w służbie społeczeństw. Chcąc 
przełożyć to wszystko na konkretne działania, które 
tworzą długoterminowe wartości, zaangażowanie FCA 
obejmuje każdy obszar, funkcję i każdego pracownika: 
od najwyższego kierownictwa po pracowników w fa-
brykach i biurach na całym świecie. Firma aktywnie 
promuje odpowiedzialność ekologiczną i społeczną 
także wśród dostawców”. 

Raport zrównoważonego rozwoju za 2018 rok, 
opublikowany na stronie internetowej Grupy (www.
fcagroup.com), przedstawia główne wyniki osiągnięte 
w ciągu roku oraz długoterminowe cele społeczne, go-
spodarcze i środowiskowe. W 2018 r. FCA dostarczyła 
swoim klientom na całym świecie 4,8 mln samocho-
dów, stale ograniczając wpływ procesów pro-
dukcyjnych na środowisko. Zaangażowała swoich 
pracowników w inicjatywy zrównoważonego rozwoju, 
a także otrzymała od nich cenne sugestie, mające na 
celu dalsze ulepszanie produktów i procesów. Zaanga-
żowanie w rozwój bardziej ekologicznych pojaz-
dów odbywa się poprzez ciągłe poszukiwanie bardziej 
wydajnych silników, zelektryfikowanych technologii, 
nowych rozwiązań w celu zmniejszenia obciążenia 
pojazdów, poprawy ich aerodynamiki oraz zwiększenia 
jakości i bezpieczeństwa. 1 czerwca 2018 roku Grupa 
przedstawiła biznesplan na lata 2018-2022, kładąc 
w nim szczególny nacisk na rozwój technologiczny: 
autonomiczną jazdę i stopniową elektryfikację po-
jazdów. I tak, w 2018 roku wprowadzono na rynek 
hybrydowe wersje nowego Jeepa Wranglera 
2018 i Ram 1500 MY2019. FCA kontynuując swoją 
współpracę z Waymo, niezależną firmą zajmującą 
się samochodami autonomicznymi Google, wyraziła 
zgodę na dodanie do floty samochodów bezzałogo-
wych aż 62 000 minivanów Chrysler Pacifica Hybrid. 
Podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego 
w Genewie w 2019 roku zaprezentowano hybrydowe 
wersje plug-in Jeep Renegade i Compass oraz 
elektryczne koncepcje Alfa Romeo Tonale i Fiat 
Concept Centoventi.
„2018 – podsumowuje Lorenzo Sacchi – był rokiem 
pełnym inicjatyw oraz istotnych wyników, które 
prowadzą nas do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju, wyznaczonych na 2020 rok”.
Na kolejnych dwóch stronach można obejrzeć na 
grafikach niektóre uzyskane efekty. 

Dbałość FCA 
o środowisko 
każdego dnia 

przekłada się na 
konkretne wyniki. 

Dowiedzmy 
się, jakie były 
najważniejsze 
z nich w 2018 

roku.

ZAANGAŻOWANIE,
KTÓRE STAJE SIĘ 

RZECZYWISTOŚCIĄ
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DBAMY
O ŚRODOWISKO

WPŁYW ZAKŁADÓW PRACY Z CAŁEGO ŚWIATA NA ŚRODOWISKO W STOSUNKU DO 2010 ROKU

mniejsza emisja CO
2
 

    

o 27%

zakłady nie wysyłają odpadów 
na wysypiska

63mniejsze zużycie wody

o 38%

mniej wytwarzanych odpadów

o 62%

o 99%
większy wskaźnik recyrkulacji wody 
w fabrykach na całym świecie

TWORZYMY ZRÓŻNICOWANE
I ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO

198 500
pracowników na świecie

1 Globalny Kodeks Postępowania,
który promuje uczciwość, przejrzystość i etyczne zachowanie

1,7          miliona
godzin szkoleń

Mocno wierzymy, że dysponujemy wszelkimi niezbędnymi 
umiejętnościami i kompetencjami, jakich potrzebujemy, by 
kształtować przyszłość tej organizacji dokładnie tak, jak sobie ją 
wyobrażamy: jako fi rmę o globalnym zasięgu i nieograniczonych 
możliwościach. […] Nasze zaangażowanie w odpowiedzialność jest 
związane z naszym Kodeksem Postępowania, a jednocześnie wpisuje 
się w zasady Celów zrównoważonego rozwoju ONZ.
John Elkann i Mike Manley 
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PRACUJEMY Z LOKALNYMI
SPOŁECZNOŚCIAMI

174 000
więcej godzin wolontariatu pracowniczego

24 miliony €
inwestycji na rzecz społeczności lokalnych

8 milionów €
przeznaczonych na edukację, ze szczególnym 
uwzględnieniem przedmiotów technicznych i ścisłych

ANGAŻUJEMY SIĘ W TRANSPORT
ZRÓWNOWAŻONY

na badania i rozwój w 2018 roku

pracowników zajmujących się badaniami i rozwojem

3,5 miliarda €

18 000

zelektryfi kowanych modeli samochodów30

systemów elektryfi kacji:12
zasilane bateriami pojazdy elektryczne, hybrydy typu plug-in, pełne hybrydy (full hybrid) 
i łagodne hybrydy (mild hybrid)

sugestii wysłanych przez pracowników na całym świecie w ramach WCM

2,4 miliona

DO 2022 ROKU:
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PERŁY 
WGWIAŹDZISTEJ ODSŁONIE

Gama Fiatów 500 powiększyła się 
o dwie nowe wersje: Star i Rockstar. 

Obie są wyjątkowe niczym gwiazdy muzyki
– Sting i Shaggy, którzy je promują. 



Klasyczne, stylowe, a zara-
zem dynamiczne i pełne
werwy. W takim połączeniu

zakocha się każdy kierowca, który
czuje się młodo, ale i ceni sobie
subtelną elegancję.

KULTOWA 500
Jeśli do któregoś z samochodów
pasuje określenie kultowy, to Fiat
500 zajmuje miejsce na szczycie
takiej listy. Ich pierwsza generacja
na europejskich drogach pojawiła
się z górą 60 lat temu i całkowicie
je zawojowała. 50 lat później,
w 2007 r., narodziła się nowa 500.
Jej styl i zaawansowanie technolo-

giczne zrewolucjonizowały kategorię
samochodów miejskich. Na świecie
ponad 2 mln kierowców wybrało
to auto. Wciąż przybywają kolejni.
2018 r. pod tym względem był re-
kordowy. Sprzedano 194 tys. tych
aut. To dowód, że obok 500 nie
przechodzi się obojętnie. Jest jak
perła, która wzbudza pragnienie.

BOGATSZA GAMA
Gama 500 wciąż się rozwija. Klienci
mają coraz większy wybór. Teraz
będą mieli nie lada orzech do zgry-
zienia, ponieważ w salonach zade-
biutowały dwie wersje: kładąca na-
cisk na elegancję – Star oraz pełna

sportowego temperamentu – Rock -
star. Pierwsza z nich jest dostępna
w stylowym wykończeniu Lounge.
Ta druga znalazła ucieleśnienie
w 500 Sport oraz w nowej 500
Rock star. Nowe auta charakteryzują
się bogatym wyposażeniem ofero-
wanym w standardzie. Obejmuje
ono m.in. system informacyjno-
rozrywkowy Uconnect HD LIVE 
z 7-calowym ekranem dotykowym.
Nowe perły w gamie są dostępne
w wersjach hatchback i kabriolet.
Klienci mają do wyboru jeden
z dwóch silników: benzynowy 1.2
o mocy 69 KM oraz Twin Air o mocy
maksymalnej 85 KM.
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STAR – KWINTESENCJA
ELEGANCJI
Przy jej tworzeniu projektanci ba-
zowali na wersji Lounge. Jedną
z głównych cech serii Fiat 500 Star
jest nowy lakier nadwozia. To m.in.
pastelowy Pink Powder ozdo-
biony niuansami różu. Inne wersje
kolorystyczne to: biel Gelato White
lub Ice White, szarość – Carrara
Grey, Colosseo Grey lub Pompei
Grey, czerń – Vesuvius Black, bordo
– Opera Bordeaux lub niebieski –
Epic Blue. Projektanci uznali, że ko-
lor to nie tylko wygląd, ale przede
wszystkim kluczowa część filozofii
produktu, której jednym z podsta-
wowych założeń jest maksymalna
możliwość indywidualizacji.
Wszystkie barwy idealnie współ-
grają z chromowanymi detalami,

aluminiowymi felgami i szklanym
dachem Skydome. To, a także
światła przeciwmgielne są ofero-
wane w standardzie.
Star to piękno na zewnątrz i eks-
kluzywna elegancja wnętrza. Nowa
tapicerka foteli dla tej wersji jest
dostępna w dwóch kombinacjach
kolorystycznych – biało-piaskowej
i czarnej, a także w wykończeniu
Matelassé z detalami ze skóry eko-
logicznej i haftowanym logo 500
w bordowym kolorze.
Deskę rozdzielczą, która dotychczas
była oferowana zawsze w kolorze
nadwozia, można zamówić w jed-
nym z dwóch nowych odcieni:
z wykończeniem perłowym biało-
piaskowym lub matowym bordo-
wym. Na jej środku umieszczony
został cyfrowy zestaw wskaźników
z 7-calowym wyświetlaczem TFT,
największym w tej kategorii aut.

ROCKSTAR – SPORT
I ELEGANCJA
Ta wersja stworzona dla tych, któ-
rzy nie rezygnując z dużej dozy ele-
gancji, lubią sportowy charakter.
Odzwierciedleniem tego jest sym-
bioza znanych z wersji Sport ele-

mentów na zderzakach oraz li-
stwach progowych z detalami sty-
listycznymi, jak stały szklany
dach, felgi aluminiowe i chro-
mowane elementy nadwozia

oraz satynowe wykończenie.
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Star i Rockstar
łączą elegancję

i sportowy
temperament



Rockstar dostępny jest w kilku
wersjach kolorystycznych. W więk-
szości są one takie same jak przy
Star, choć nie ma Pink Powder,
a niebieski jest tu w odmianie Italia
Blue. Feerię barw dopełnia zielony
Green Portofino z matowym wy-
kończeniem.
We wnętrzu wrażenie wywiera
przebiegający przez fotele środowy
pas, inspirowany prążkowaną tka-
niną z markowych garniturów. Ca-
łość otaczają panele boczne z sza-
rymi lub niebieskimi wstawkami.
Górna część foteli wykonana zos-
tała z czarnej skóry ekologicznej.
Klient może wybrać samochód z de-
ską rozdzielczą w kolorze ciemno-
zielonym matowym lub grafitowym
z satynowym wykończeniem.
W przypadku tego pierwszego de-
tale są szare, a w drugiej wersji –
niebieskie. Wewnątrz umieszczona
została też chromowana listwa pro-
gowa oraz 7-calowy monitor TFT,
na którym wyświetlane są nie-
zbędne informacje, w tym dane

z prędkościomierza, obrotomierza
i komputera pokładowego. Monitor
wyświetla również informacje do-
starczone przez system Uconnect.

BONUSY
Doskonały gust klientów, którzy
wybiorą samochód z nowej gamy
500, zostanie nagrodzony. Otrzy-

Duet Gwiazd
Sting i Shaggy, Star i Rockstar. Co łączy
popularnych muzyków z Fiatem 500?
To piosenka „Just one lifetime” z ich
nagrodzonego statuetką Grammy albumu
„44/876”, która jest głównym motywem
muzycznym spotu promującego nowe
gwiazdy w gamie Fiatów 500. Gorące rytmy
reggae, charakterystyczne wokale Stinga
i Shaggy’ego, łączące dystynkcję
Brytyjczyka z energią Jamajczyka. Zupełnie
jak 500 Star i Rockstar. W tej reklamie
gwiazdy promują gwiazdy. 
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mają nawet półroczny bezpłatny
dostęp do bazy 50 milionów utwo-
rów muzycznych poprzez Apple
Music. Skorzystają też z systemu
BeatsAudio Premium, który
udostępnia niekończącą się
playlistę. Pomocny z pewnością

będzie też Apple CarPlay, zapew-
niający bezpieczne korzystanie
z iPhone’a.
Star i Rockstar to auta piękne
i funkcjonalne. Łączą wygodę, ele-
gancję i sportowy temperament. To
dwie piękne gwiazdy w kon-
stelacji 500.



6milionów: tyle Fiatów 500
sprzedano od początku ist-
nienia modelu, w tym dwa

miliony współczesnej wersji, której
produkcja rozpoczęła się w 2007
roku w zakładzie FCA Poland
w Tychach. Te liczby jasno wska-
zują, że Fiat 500 jest europejskim
liderem w segmencie samochodów
miejskich i od 2 lat najlepiej sprze-
dającym się samochodem w Gru-

pie FCA. Nic w tym dziwnego,
wszak 500-ka to stylowy samo-
chód, który został stworzony nie
tylko po to, by być środkiem trans-
portu, ale także, by dostarczać ra-
dość z jazdy – zarówno kierowcy,
jak i pasażerom. To właśnie dlatego
ludzie tak bardzo cenią ten model,
czego dowodem były spotkania
właścicieli Fiatów 500 w Ty-
chach i w Turynie.

POCZĄTEK NOWEJ
TRADYCJI
Polski zlot Fiata 500 zorganizowany
został przez Automobilklub Ziemi
Tyskiej, a jego współorganizatorem
i patronem było FCA Poland. Choć
to pierwsze tego typu wydarzenie
związane z kultowym modelem
Fiata, wzięło w nim udział aż 50
drużyn, które przyjechały swoimi
samochodami z różnych części Pol-
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WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO 
DLA FIATA500!

4 lipca miała miejsce 62. rocznica
powstania modelu 500. Z tej okazji

w Polsce i we Włoszech zorganizowano
zloty jego miłośników oraz zaprezentowano

specjalną edycję o nazwie Dolcevita.
Jakub Wężyk, zdjęcia: Ireneusz Kaźmierczak



ski, by wspólnie celebrować „uro-
dziny” modelu 500. 
„Pomysł na tę imprezę związany jest
z datą 4 lipca. Zarówno bowiem
pierwsza generacja Fiata 500, jak
i ta współczesna miały swoje pre-
miery w tym właśnie dniu – wyjaśnia
Paweł Podlawski, pomysłodawca
zlotu, szef Montażu w zakładzie FCA
Poland w Tychach. – Dzięki udanej
współpracy z Automobilklubem
Ziemi Tyskiej udało się dobrze za-
planować i przeprowadzić to wyda-
rzenie. Mam nadzieję, że od teraz
będzie się ono odbywać cyklicznie
w każdą rocznicę powstania mo-
delu 500” – mówi Paweł Podlaw-
ski, podkreślając jednocześnie, że
jednym z głównych celów imprezy
było pokazanie uczestnikom zakładu
FCA Poland w Tychach. „Chcieliśmy
im zaprezentować produkcję współ-
czesnego modelu 500. Niewielu ma
bowiem świadomość, jak mocno
zautomatyzowany i precyzyjny
to proces” – dodaje. 
Szef Montażu przyznaje jednocześ-
nie, że zlot Fiata 500 jest okazją do
stworzenia społeczności miłośników
tego modelu i jej rozwoju. „Cieszymy
się, że aż 50 drużyn zgłosiło się
na tegoroczną imprezę. Liczymy
na to, że grupa ta będzie się stale
powiększać, tym bardziej że otrzy-
mujemy wiele informacji ze strony
uczestników zlotu, że są zadowoleni
z jego programu. To najlepsza na-
groda i dowód, że warto było zor-
ganizować tę imprezę”. 

BOGATY PROGRAM
Dzień przed startem uczestnicy Zlotu
Fiata 500 stawili się w Hotelu Jawor
w Jaworzu, gdzie wspólnie z orga-
nizatorami omówili m.in. książkę
drogową zawierającą szczegóły
trasy. Załogi wyruszyły w drogę,
w odstępach jednominutowych,
w sobotni poranek, 6 lipca. Poko-
nując liczący ok. 100 km odcinek,
zaliczali kolejne punkty kontrol -
ne, na których musieli rozwiązywać

różne zadania, np. zagadki związane
z danym miejscem. Pierwszym
miejscem postoju była brama przed
zakładem FCA Powertrain w Biel-
sku-Białej, później zapora Jeziora
Goczałkowickiego, Muzeum Za-
mkowe w Pszczynie, a w Tychach
odwiedzili Muzeum Tyskich Browa-
rów Książęcych, po czym udali się
na tor testowy FCA. Tutaj kierowcy
mogli sprawdzić swoje umiejętności,
uczestnicząc w dwóch próbach
sprawnościowych: okrążaniu pa-
chołków oraz jeździe slalomem –
wszyscy poradzili sobie z tym wy-
zwaniem doskonale! Następnym
punktem programu było zwiedza-
nie zakładu FCA Poland w Ty-
chach. Właściciele 500-ek byli 
pod wrażeniem ogromu zakładu,
a zwłaszcza nowoczesnego procesu
produkcyjnego Fiata 500. W póź-
nych godzinach popołudniowych, po
dniu pełnym wrażeń, uczestnicy
zlotu spotkali się na placu Pod Ży-
rafą w Tychach, gdzie organizatorzy
uhonorowali pucharami osoby, które
w najkrótszym czasie pokonały
próby sprawnościowe. Zlot zakoń-
czono pamiątkowym zdjęciem.
„Pierwszy zlot Fiata 500, zorgani-
zowany z okazji urodzin tego mo-
delu, był bardzo udany, ponieważ
wszystkie osoby, które stawiły się
na starcie, bezpiecznie dojechały do
mety – mówi Grzegorz Wróbel,
prezes Automobilklubu Ziemi Tyskiej.
– Staraliśmy się tak planować pro-

gram tego wydarzenia, by zarówno
trasa, jak i poszczególne atrakcje
usatysfakcjonowały jego uczestni-
ków. Widząc jednak, że chętnie po-
konywali kolejne odcinki trasy i są
zadowoleni z atrakcji, jakie dla
nich przygotowaliśmy, czujemy, że
warto było podjąć ten trud. Myślę,
że za rok zorganizujemy kolejną
edycję tego wydarzenia i że im-
preza ta będzie stale się rozwijać”. 

DZIEŃ PEŁEN WRAŻEŃ 
„To pierwsze spotkanie miłośników
Fiata 500, w jakim uczestniczymy
– wyjaśnia Dawid Korol, który wraz
z żoną i córką przyjechał na zlot
białą 500-ką z Siemianowic Ślą-
skich. – Decydując się na uczest-
nictwo w nim zakładaliśmy, że bę-
dzie to okazja do przejażdżki naszym
samochodem oraz spotkania innych
miłośników Fiata 500. Okazało się

Poniżej:
na terenie
zakładu

w Tychach
dzieci mogły
zasiąść za
kierownicą

małych
elektrycznych

500-tek



jednak, że program zlotu jest dużo
bogatszy niż nam się wydawało.
Aż trudno uwierzyć, że tak wiele at-
rakcji udało się organizatorom za-
wrzeć w kilku godzinach. Oczywiście
każda z nich przypadła nam do
gustu. W sposób szczególny doce-
niamy możliwość wzięcia udziału
w próbach sprawnościowych –
rzadko trafia się okazja wjazdu sa-
mochodem na profesjonalny tor.
Poza tym mogliśmy się rodzinnie
zintegrować i wspólnie dobrze się
bawić: ja prowadziłem, córka nawi-
gowała, a żona koordynowała
wszystko z tylnej kanapy, podział ról
mieliśmy więc ściśle ustalony”
– dodaje uśmiechem pan Dawid. 
Wśród samochodów uczestniczą-
cych w zlocie nie zabrakło także
wersji specjalnych. Jedną z nich był
Fiat 500 Riva, który pani Anna
otrzymała od swojego męża Krzysz-
tofa na 40. Urodziny. „Od zawsze
byłam zakochana w tym samocho-

dzie i w końcu stałam się jego szczę-
śliwą właścicielką. Odkąd ta urocza
500-ka znalazła się w naszej rodzi-
nie, szukaliśmy okazji do spotkania
się z ludźmi, którzy, podobnie jak my,
są miłośnikami tego modelu. Dla-
tego, kiedy dowiedzieliśmy się, że
FCA Poland wraz z Automobil-
klubem z Tychów organizują ten
zlot, od razu się na niego zapisaliśmy
– wyjaśnia pani Anna i przyznaje, że
warto było przyjechać tutaj aż ze
Swarzędza. – Należy pochwalić do-
skonałą organizację imprezy oraz
bogaty program. Każda z atrakcji
zdecydowanie przypadła nam do
gustu; jednak clou tego wydarzenia
było dla na zwiedzanie zakładu
FCA Poland w Tychach. Jesteśmy
pod ogromnym wrażeniem poziomu
automatyzacji i precyzji procesu pro-
dukcyjnego tej fabryki. Aż chciałoby
się tam spędzić więcej czasu i za-
poznać się ze szczegółami dotyczą-
cymi poszczególnych linii produkcyj-

nych. Doceniam także to, że mog-
liśmy zobaczyć świeżo wyproduko-
wane Fiaty 500, zwłaszcza dopiero
co zaprezentowaną „urodzinową”
wersję 500 Dolcevita”. 
Podobnego zdania jest Łukasz Go-
lański z Klubu Fiat Varsavia, który
na złot przyjechał Fiatem 500L
z 1971 r. „Bardzo się cieszę, że FCA
wspólnie z Automobilklubem zorga-
nizowało tę imprezę. Fakt, że odbyła
się ona w okolicach Bielska-Białej
jest dodatkowym atutem. Samochód
ten sprowadziłem bowiem ze sło-
necznej Toskanii. Myślę, że dziś,
w promieniach słońca i otoczeniu
gór poczuł się jak w domu” – mówi
z uśmiechem, wyjaśniając, że odbu-
dowę zabytkowego Fiata prze-
prowadził własnoręcznie. „Kiedy
go kupiłem, był mocno zaniedbany.
Konieczne było rozebranie go na czę-
ści, a następnie przeprowadzenie
kompleksowej renowacji. Prace
trwały dwa lata. Dziś pojazd wy-
gląda i jeździ, jakby właśnie opuścił
salon. Ja natomiast cenię go tym
bardziej, że włożyłem w niego ogrom
pracy. Miło mi, kiedy widzę, że lu-
dzie uśmiechają się na jego wi-
dok, a na drodze trąbią i mrugają
światłami. Także dziś, podczas zlotu
Fiatów 500 spotkałem się z ogromną
życzliwością innych jego uczestni-
ków. To przyjemność brać udział
w imprezie, na której panuje tak
ciepła atmosfera. Pochwały należą
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Próby
sprawnościowe

na torze
FCA Poland. 

Na sąsiedniej
stronie: 
Paweł

Podlawski
(trzeci od

lewej) oraz
Grzegorz
Wróbel z

nagrodzonymi
uczestnikami

zlotu



się także organizatorom zlotu, którzy
zadbali o ciekawe atrakcje. Dla mnie
„wisienką na torcie” było zwiedzanie
zakładu FCA Poland w Tychach. Już
sam rozmiar tej fabryki robi wrażenie.
Podczas zwiedzania cała nasza
grupa mogła zobaczyć nowoczesne
wysoce zautomatyzowane linie
produkcyjne; podziwialiśmy robota
montującego przednie szyby, co
chwilę mijały nas autonomiczne
wózki przewożące części, a nad gło-
wami, zamontowane na wysięgni-
kach, przesuwały się kolejne Fiaty
i Abarthy 500 – niesamowite do-
świadczenie”. 
Zlot Fiata 500 to szczególny sposób
na celebrowanie „urodzin” tego mo-
delu. Pokazał on, jak bardzo wła-
ściciele tych samochodów są
z nimi związani. Dowodzą tego
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Urodzinowa wersja
specjalna Fiata 500
4 lipca, z okazji 62. rocznicy premiery
modelu 500, marka Fiat zaprezentowała
edycję specjalną, 500 Dolcevita. Wersja ta
występuje w białym kolorze Gelato White i jest
ozdobiona biało-czerwoną linią biegnącą
wzdłuż nadwozia. Z tyłu umieszczono

także obchody w Turynie,
podczas których na torze
testowym znajdującym się
na dachu dawnej fabryki
Fiata Lingotto 100 uczestników
ułożyło ze swoich samochodów
napis HAPPY BIRTHDAY 500. W Pol-
sce natomiast w czasie urodzino-
wego zlotu nie zabrakło wersji spe-
cjalnych tego modelu, jak np. 500
Riva czy Collezione. Pojawiły się tam
także samochody 500X oraz 500L,
a nawet Fiaty Cinquecento. Uśmie-
chy na twarzach właścicieli tych po-
jazdów to najlepszy prezent uro-
dzinowy dla Fiata 500, natomiast
spore zainteresowanie spotkaniami
miłośników modelu, zarówno w Pol-
sce, jak i we Włoszech, to dowód
na to, że ten samochód jest abso-
lutnie wyjątkowy. 

natomiast znaczek z napisem kursywą
Dolcevita, który doskonale komponuje się
z chromowaną listwą na pokrywie bagażnika,
a także z chromowanymi oprawami lusterek
i listwami bocznymi z logo 500. Całości
dopełniają 16-calowe felgi aluminiowe
z diamentowym wykończeniem i szklany dach
Skydome w wersji hatchback. Wewnątrz
szczególną uwagę zwraca natomiast wnętrze
z deską rozdzielczą z drewna jachtowego,
które w precyzyjny sposób jest frezowane,
szlifowane i barwione, a następnie nakładane
na ultralekką skorupę z włókna węglowego.
Wersja specjalna 500 Dolcevita jest dostępna
w dwóch konfiguracjach, hatchback
i kabriolet. Gama silników obejmuje
jednostkę 1.2 o mocy 69 KM w połączeniu
z automatyczną lub manualną skrzynią
biegów Dualogic i silnik Twin Air 0.9
o mocy 85 KM, ostatni w połączeniu
z manualną skrzynią biegów.
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przygotowane przez redakcję
NA PIERWSZYM PLANIE

Camp Jeep PL już po raz piąty zgromadził w dniach 6-9
czerwca miłośników marki. Miejscem tegorocznych zmagań
były Mazury. W imprezie brała udział rekordowa liczba ponad
520 fanów, wśród których pokaźną grupę stanowili
najmłodsi Jeepersi. Tegoroczna edycja Camp Jeep PL
nawiązywała do historii marki Jeep oraz lat 60. i 70., kiedy
to droga Route 66, wiodąca z Chicago do Santa Monica,
przecinała całe USA i jako jedyna łączyła oba wybrzeża.
Uczestnicy zostali podzieleni na pięć grup, które rotacyjnie
zaliczały przygotowane dla nich atrakcje. Poszczególne trasy
i zajęcia oznaczone zostały nazwami stanów, przez które
przebiega Route 66. Nie zabrakło też konkursów
z nagrodami oraz amerykańskiej muzyki w wykonaniu
zespołu „Made in USA”, która umilała także uczestnikom
intensywnie spędzony czas w bazie nazywanej Jeep Village.

Camp Jeep PL 2019 na szlaku Route 66

FCA partnerem Gali 
Nagród Lewiatana 2019
27 czerwca w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się 
14. Gala Nagród Lewiatana, podczas której wręczono nagrody
przyznane przez Konfederację Lewiatan. Wśród wyróżnionych
znalazła się m.in. Henryka Bochniarz, członek zarządu FCA
Poland, która otrzymała nagrodę im. prof. Barbary Skargi za
wyobraźnię i odważne myślenie. Podczas całej Gali uczestnicy
mogli podziwiać model Polskiego Fiata z 1937 roku, który
ozdabiał scenę. „Spółka FCA Poland była głównym partnerem
Gali. Według mnie lepszej roli nie można sobie wymarzyć dla
firmy, która produkuje i sprzedaje samochody, produkuje silniki
oraz zatrudnia tysiące ludzi” – powiedział Paweł Miszkowski,
dyr. handlowy FCA Poland.

Marka Jeep® triumfuje 
w „OFF ROAD Awards”
Marka Jeep® zdobyła duże wyróżnienie przyznawane przez
specjalistyczny, niemiecki magazyn „OFF ROAD”. Czytelnicy
tego pisma głosowali na swój ulubiony samochód 4x4
i SUV-a, wybierając spośród 185 modeli startujących 
w 13 kategoriach. Już szósty rok z rzędu Jeep Wrangler
wygrał w kategorii „Off-Road”, z kolei Jeep Renegade po
raz piąty został najlepszym „Subkompaktowym SUV-em”,
a Jeep Grand Cherokee najpopularniejszym luksusowym
samochodem terenowym wśród importowanych marek.
Jeep Wrangler zajął również drugie miejsce w kategorii
„Nowicjusz”. W edycji 2019 plebiscytu „OFF ROAD” wzięło
udział ponad 38 500 czytelników.
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Najlepszy Fiat Ducato 
wszech czasów

Fiat partnerem motoryzacyjnym Wielkiego 
Warszawskiego Weekendu Rowerowego

15-16 czerwca miłośnicy kolarstwa spotkali się w Wilanowie
na Wielkim Warszawskim Weekendzie Rowerowym. Do
głównych atrakcji wydarzenia należały sobotni Maraton
Rowerowy Lang Team o zróżnicowanym stopniu trudności
i długościach oraz niedzielny szosowy wyścig amatorów Fiat
Lang Team Race, wspierany przez Grupę FCA. W obu
wyścigach udział brali wicemistrz olimpijski z Moskwy
Czesław Lang, triumfator Tour de Pologne Lechosław
Michalak i wicemistrz świata Krzysztof Sujka. Trzej
przyjaciele z peletonu ścigają się systematycznie
w wyścigach szosowych i za każdym razem dają z siebie
wszystko. W rowerowym miasteczku jedną z głównych
atrakcji była ekspozycja samochodów z rodziny Fiata 500
oraz bestsellerowej gamy Tipo.

Pierwszy robot dla
elektrycznej 500

Debiutuje nowy Ducato MY2020 marki Fiat Professional,
który od 38 lat spełnia wymagania klientów i już piąty rok
z rzędu jest liderem na rynku europejskim, numerem jeden
pod względem sprzedaży w 12 różnych krajach, a także
absolutnym liderem w segmencie kamperów w Europie.
Teraz w modelu odnowiono wyposażenie i technologie, by
zaoferować klientom „najlepsze Ducato wszech czasów”.
Obecnie wszystkie silniki mają homologację Euro 6D, są
jeszcze bardziej oszczędne, ekologiczne i wydajne.
W nowym modelu debiutuje również nowa 9-stopniowa,
automatyczna skrzynia biegów „9Speed”. Ponadto,
w 2020 roku dostępna będzie w pełni elektryczna wersja
modelu Fiat Professional, uzupełniająca wersję Natural
Power zasilaną metanem. Ducato Electric został opracowany
we współpracy z największymi klientami, aby zaoferować jak
najlepsze rozwiązania pod względem ładowności i osiągów. 

Oficjalna instalacja robota Comau zainicjowała w Turynie
obchody osiemdziesięciolecia zakładu Mirafiori i rozpoczęcie
budowy linii pod nowy model 500 BEV. Nowa platforma
konstrukcyjna jest przeznaczona specjalnie pod samochody
elektryczne i po raz pierwszy zostanie zastosowana
w modelu 500 BEV. Pierwszą preserię przewidziano do
końca roku, a uruchomienie produkcji w drugim kwartale
2020 r. Inwestycja opiewa na kwotę około 700 mln euro.
Elektryczny Fiat 500 stanowi część planu inwestycyjnego,
jaki FCA zamierza zrealizować w latach 2019 – 2021.
Łącznie przewidziano w nim kwotę 5 mld euro na odnowienie
gamy produktów, a także wprowadzenie 13 nowych lub
mocno zmienionych modeli i wdrożenie planu elektryfikacji
oferowanej gamy, który ma obejmować 12 wersji
elektrycznych nowych bądź już istniejących modeli.
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11 lipca 1899 – 11 lipca 2019
Fabbrica Italiana Automobili Torino

Alfa Romeo Tonale 
zwycięzcą „Car
Design Award 2019”
Pierwszy kompaktowy SUV Alfa Romeo z napędem
hybrydowym typu plug-in został uhonorowany prestiżową
międzynarodową nagrodę „Car design Award”, przyznaną
w kategorii „Samochody koncepcyjne”. Rozstrzygnięcie
konkursu, zorganizowanego przez magazyn Auto&Design,
odbyło się podczas inauguracji Salonu Samochodowego
w Turynie. Koncepcyjny samochód Tonale o miejskim
przeznaczeniu i sportowym charakterze dołącza do
rozwijającego się segmentu, w którym charakterystyczne
cechy włoskiego stylu są przeniesione w przyszłość, tworząc
mieszankę dziedzictwa oraz zapowiedź nowych norm.

Przeszłość i teraźniejszość zawarta w 120-letniej historii. Składają się na nią między innymi pierwszy model Fiata 3 ½ HP,
drewniany pierwowzór Fiata 600 Multipla oraz nowy Fiat 500 120° Anniversario, seria specjalna upamiętniająca okrągłą rocznicę
producenta z Turynu, która zadebiutowała podczas Salonu Samochodowego w Genewie. 
Modele wyeksponowano w Heritage HUB, Dziale Dziedzictwa FCA zlokalizowanego w fabryce Mirafiori w Turynie. 
Wszystkiego najlepszego dla marki Fiat!

Modele marek FCA 
zwycięzcami Fleet
Awards Polska 
Aż trzy samochody marek Grupy FCA zwyciężyły w tegorocznej
edycji plebiscytu Fleet Awards Polska i głosowaniu czytelników
„MPŚ Biznes”. Na podium znalazły się Jeep Compass, Fiat
Ducato Maxi Furgon 4x4 oraz Alfa Romeo Giulia. Wyróżnienia
te świadczą o dopasowaniu oferty marek Grupy FCA do
oczekiwań polskich klientów. Konkurs składa się z głosowania
internetowego oraz Wielkiego Testu Flotowego. Ten ostatni
odbył się 16 maja w Słomczynie, gdzie 350 zarządców flot
i właścicieli przedsiębiorstw testowało przeszło 120
nominowanych samochodów. Grono sędziów stworzyli klienci
segmentu B2B oraz firmy z sektora MŚP. Plebiscyt uzupełniły
statuetki czytelników magazynu „MPŚ Biznes”.
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Dzień rodzinny 
w spółkach Plastic
Components
W niedzielę, 16 czerwca pracownicy sosnowieckich spółek
Plastic Components and Modules Poland oraz Plastic
Components Fuel Systems Poland wraz z rodzinami przyszli
na Dzień Rodzinny, by miło spędzić czas. Imponującą
przestrzeń Stadionu Ludowego w Sosnowcu zmieniono tego
dnia w prawdziwe centrum rozrywki – zarówno dla dzieci, jak

i dorosłych. Najmłodsi mieli możliwość rozwijania swoich
umiejętności manualnych oraz intelektu, grając w liczne gry
planszowe, czy układając budowle z klocków. Starsze dzieci
mogły natomiast spożytkować swoją energię na przeróżnych
dmuchanych zamkach, zjeżdżalniach czy torach
z przeszkodami. Do ich dyspozycji oddano także wysoką
ściankę wspinaczkową oraz boisko przypominające klasyczne
„piłkarzyki” – z tym, że w role zawodników wcielali się oni
sami. Dorośli mogli z kolei zrelaksować się, słuchając występu
zespołu „Pieczarki” oraz hitów muzycznych serwowanych
przez DJ-a. Dla uczestników Dnia Rodzinnego przygotowano
zaplecze gastronomiczne, na którym dostępne były dania

z grilla, zimne napoje oraz słodkości. Na nic jednak zdałby się
cały wysiłek organizatorów, gdyby nie zaproszeni goście,
którzy tego dnia wraz ze swoimi rodzinami licznie pojawili się
na tej imprezie. Jednym z pracowników uczestniczącym w tym
wydarzeniu był Patryk Ginter: „Cieszę się, że zabrałem tu dziś
ze sobą żonę i dzieci – mówi, spoglądając na 9-letniego syna
Adasia i 2-letnią córkę Blankę. – Atrakcje są tu tak liczne
i zróżnicowane, że nasze pociechy nawet przez chwilę się nie
nudzą” – wyjaśnia pan Patryk. Jego żona, Katarzyna dodaje,

że dzień rodzinny jest doskonałą okazją zarówno do spotkania
się ze znajomymi, jak i spędzenia czasu w rodzinnym gronie.
„Z jednej strony cieszymy się rodzinnym niedzielnym
odpoczynkiem, ale też spotykamy tu naszych znajomych
i w miłej atmosferze spędzamy z nimi czas”. Przyjemna
atmosfera, radosne okrzyki dzieci oraz uśmiechy na twarzach
ich rodziców: tego można było doświadczyć, przechadzając się
w niedzielne popołudnie po sosnowieckim stadionie. To
najlepszy dowód, że Dzień Rodzinny 2019 dla pracowników
obu spółek był w pełni udany. 



28 FCA wokół Nas

„Pierwszy rok wytwarzania sil-
ników z rodziny FireFly
w naszym zakładzie był cie-

kawym okresem. Mówimy bowiem
o produktach, które mają stać się
flagowymi jednostkami benzyno-
wymi w grupie FCA. Dlatego okres
ten wiązał się z wieloma wyzwa-
niami, jakim musieliśmy sprostać,
by produkcja tych silników mogła
po pierwsze z powodzeniem wystar-
tować, a w dalszej kolejności odby-
wać się bez zakłóceń – komentuje
Piotr Brzózka, kierownik Wydziału
Montażu. – Poza dostosowaniem
naszych linii do wytwarzania nowych

13 czerwca w fabryce FCA
Powertrain Poland wyprodu -
kowano 100-tysięczny silnik

FireFly Turbo. Przedstawiciele
bielskiego zakładu

podkreślają, że jeśli chodzi o
produkcję tych nowoczesnych

jednostek, fabryka dopiero
nabiera rozpędu. 

100 TYSIĘCY
SILNIKÓW

FIREFLY
Z BIELSKA-BIAŁEJ

Jakub Wężyk, zdjęcia: Maciej Feodorów

jednostek musieliśmy zatrudnić
nowych pracowników. Proces
ten wiązał się z uruchomieniem ko-
lejno trzech zmian produkcyjnych.
W maju 2018 roku rozpoczęliśmy
produkcję na jedną zmianę, dwie
zmiany uruchomiliśmy w czerwcu
2018 roku, natomiast we wrześniu
tegoż roku zakończyliśmy etap za-
trudniania pracowników na III zmianę.
Od tamtej pory dysponujemy per-
sonelem odpowiedzialnym za pro-
dukcję 200 tysięcy silników
rocznie, bo taką zdolność mają
obecnie nasze linie. Część zatrud-
nionych przyszła do nas z zakładu

FCA Poland w Tychach, natomiast
pozostali to osoby spoza FCA”. 
Jak podkreśla Piotr Brzózka,
sprawne uruchomienie produkcji
nowych jednostek możliwe było
w dużej mierze dzięki doświad-
czeniu osób, które wcześniej pra-
cowały na liniach silników TwinAir
oraz SDE. To właśnie ci pracownicy
dzielili się swoją wiedzą z nowo za-
trudnionymi, którzy dzięki temu
w krótkim czasie nabywali potrzeb-
nych kwalifikacji. „Stworzyliśmy
specjalną linię szkoleniową, na któ-
rej nowi pracownicy mogą zdoby-
wać konieczne umiejętności,
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a także zapoznawać się z produk-
tem. Po zakończeniu tego etapu,
rozpoczynają oni pracę pod okiem
starszych kolegów – najpierw team
leadera, a później osób posiadają-
cych doświadczenie na danym sta-
nowisku” – wyjaśnia Piotr Brzózka,
zdradzając, że kolejnym krokiem
będzie stopniowe zwiększanie zdol-
ności produkcyjnej do 400 tysięcy
silników rocznie. 
„Aby uzyskać taką zdolność, ko-
nieczne będzie skrócenie czasu
cyklu na poszczególnych stanowis-
kach oraz uruchomienie dodatko-
wych maszyn odpowiedzialnych

za konkretne operacje. W pozosta-
łych maszynach nastąpi natomiast
wzrost wydajności, obecnie bowiem
część z nich pracuje w 70% swoich
możliwości. Modyfikację linii planu-
jemy rozpocząć w sierpniu bieżą-
cego roku. Natomiast po koniec roku
uruchomimy również produkcję
hybrydowej odmiany silnika Fire-
Fly. W naszej fabryce wytwarzane
będą jednostki spalinowe, które póź-
niej w zakładach karoserii zostaną
połączone z elektrycznymi elemen-
tami, tworząc gotowy układ hybry-
dowy. Pierwszym zakładem karose-
ryjnym montującym silniki w wersji

hybrydowej będzie fabryka w Melfi,
w której obecnie są już montowane
nasze silniki do takich samochodów,
jak Jeep Renegade czy Fiat 500X”
– dodaje Piotr Brzózka. 



NA TORZE 
Położony w pobliżu Warszawy

Tor Modlin przez cztery majowe
dni był miejscem prezentacji 

i testowania samochodów
marek Grupy Fiat Chrysler

Automobiles. W jazdach
uczestniczyli reprezentanci firm

leasingowych i wynajmu
długoterminowego, klienci

flotowi FCA Poland, dostawcy
oraz dziennikarze

motoryzacyjni.
Anna Borsukiewicz, zdjęcia: Jerzy Kozierkiewicz

FCA PERFORMA

FCA wokół Nas30



MODLIN
NCE DAYS

FCA wokół Nas 31



Na zdjęciach:
samochody
Grupy FCA

podczas prób 
i ekipa

instruktorów
Toru Modlin

prze jazd po bel kach, ka mie niach, za -
ko pa nych opo nach, prze pra wa przez
wo dę oraz po ko na nie rów no waż ni,
czy li ta kiej „huś taw ki”, na któ rą au to
mu si wje chać, a gdy jest na szczy cie,
kon struk cja się prze chy la i trze ba
z niej zje chać.
Uczest ni cy im pre zy, po dzie le ni na
gru py, wy ko ny wa li pró by na wszyst -
kich to rach, prze sia da jąc się ko lej -
no do róż nych sa mo cho dów. W jaz -
dach to wa rzy szy li im in struk to rzy 
To ru Mo dlin pod prze wod nic twem
Lesz ka Ku za ja, zna ko mi te go kie -
row cy raj do we go. To on wraz z Mar -
ci nem Tur skim, sze fem in struk to -
rów przy go to wał wszyst kie pró -
by tak, by uwy dat nić ce chy i za -
le ty po jaz dów pre zen to wa nych
przez FCA Po land.
„Dzię ki ta kim jaz dom uczest ni cy Per -
for man ce Days nie tyl ko prze ży wa li
nie sa mo wi te emo cje. Mie li moż li wość
po zna nia no wych tech no lo gii wspo -
ma ga ją cych jaz dę i gwa ran tu ją cych
im po nu ją ce osią gi sa mo cho dów,
a tak że naj no wo cze śniej szych sys te -
mów bez pie czeń stwa, za pew nia ją cych
kom for to wą po dróż – mó wi Iwo na
Bar to sik, Fle et&Bu si ness Sa les Ma -
na ger FCA Po land. – Mo gli śmy też
przed sta wić klien tom na szą ga mę po -
jaz dów, po ka zać, że ma my sze ro ką

Alf oraz Abar thów, na to miast po ten -
cjał Je epów od kry wa li po ko nu jąc dwa
to ry off -ro ado we o róż nym stop niu
trud no ści. 
Pró by nie by ły ła twe. Tor spor to wo -
-tre nin go wy o dłu go ści 1200 me -
trów ma aż 23 za krę ty, wy ma ga ją ce
pre cy zyj nej jaz dy, i pro ste od cin ki (naj -
dłuż szy li czy 220 m) po zwa la ją ce na
osią ga nie wy so kich pręd ko ści. Na to -
rze szko le nio wym zaś trze ba by ło
po ko ny wać pły ty po śli zgo we, prze -
szko dy su che i mo kre z kur ty na mi
wod ny mi oraz szar pak, czy li urzą dze -
nie de sta bi li zu ją ce, na któ rym po jazd
wpa da w po ślizg. Dwa to ry off -ro -
ado we, je den świe żo zbu do wa ny
i „de biu tu ją cy” na Per for man ce Days,
by ły peł ne prze szkód, ta kich jak
wznie sie nia o róż nych na chy le niach,

FCA Per for man ce Days to
spo tka nie, a wła ści wie czte -
ry jed no dnio we spo tka nia

prze zna czo ne dla za pro szo nych go ści
z róż nych grup za wo do wych, przede
wszyst kim obec nych i po ten cjal nych
kon tra hen tów FCA Po land. Do ich
dys po zy cji po sta wio no po nad 10 mo -
de li sa mo cho dów. By ły to Je epy:
Grand Che ro kee Trac khawk, Sum mit,
Che ro kee, Com pass, Re ne ga de Tra -
il hawk, Wran gler Sa ha ra i Ru bi con,
Abarth 124 Spi der oraz Al fy Ro meo:
Giu lia Q4 Ve lo ce, Giu lia Qu adri fo glio,
Giu liet ta Ve lo ce i Ste lvio Qu adri fo glio.
Uczest ni cy Per for man ce Days mo gli
je wy pró bo wać w zróż ni co wa -
nych wa run kach dro go wych. Na
to rach: spor to wo -tre nin go wym oraz
szko le nio wym po zna wa li moż li wo ści
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dy nu je Piotr Pa tyń ski i do nie go
wpły wa ją licz ne za py ta nia o na sze
ofer ty oraz moż li wość te sto wa nia sa -
mo cho dów”.
Per for man ce Days 2019 by ły dru gą
edy cją tej im pre zy or ga ni zo wa nej przez
FCA Po land. Pierw sza, któ rej po my -
sło daw cą był dy rek tor mar ke tin gu 
Ra fał Grza nec ki, od by ła się we
wrze śniu ub. r. Po wo dze nie obu i za -
in te re so wa nie go ści oraz za py ta nia
ofer to we od klien tów spo wo do wa ły,
że Per for man ce Days wej dzie na sta łe
do ka len da rza even tów FCA.

ofer tę skie ro wa ną do róż nych grup,
rów nież tych naj bar dziej wy ma ga ją -
cych. FCA po sia da uni kal ne port fo lio
wy jąt ko wych ma rek: Al fa Ro meo, Fiat,
Je ep, któ re mo że my za pre zen to wać
w róż nych wa run kach dro go wych. To
wy róż nia nas od kon ku ren cji”.
Przy go to wa nia do even tu trwa ły kil ka
mie się cy. Za an ga żo wa ny w nie był
ca ły dział mar ke tin gu i flo ty FCA Po -
land, współ pra cu ją cy z ze spo łem To -
ru Mo dlin. Głów ną oso bą pla nu ją cą
i ko or dy nu ją cą pra ce by ła Ka ta rzy -
na Tu ro wiec ka, Mar ke ting Ma na -
ger. Za pro sze nia na Per for man ce
Days wy sy ła no imien nie do wszyst -
kich go ści, a ich od zew był zna czą cy.
Wśród uczest ni ków spo tkań w Mo -
dli nie by ło 26 do staw ców FCA, 22
re pre zen tan tów firm le asin go -
wych i wy naj mu dłu go ter mi no -
we go oraz 25 klien tów flo to wych
FCA Po land. 
„Per for man ce Days da ją moż li wość
spo tka nia z obec ny mi kon tra hen ta -
mi. Jest to rów nież oka zja do na wią -
za nia no wych kon tak tów z fir ma mi
czy klien ta mi, nie współ pra cu ją cy mi
do tąd z FCA – mó wi Iwo na Bar to sik.
–Je ste śmy też na eta pie two rze nia
li sty 100 klu czo wych do staw ców, któ -
rych chcie li by śmy wi dzieć wśród na -
szych klien tów. Kon tak ty z ni mi ko or -
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DZIECI TO 
PRAWDZIWA RADOŚĆ

FCA Poland zorganizowało
spotkania dla pracowników,

którym w 2018 r. urodziły się
pierwsze dzieci. Mini
Fiaty 500 z tej okazji

młodzi rodzice odebrali
w Zakładzie Tychy oraz

w siedzibie spółki
w Bielsku-Białej.

Jakub Wężyk, zdjęcia: Jakub Wężyk i Ireneusz Kaźmierczak



First Baby Born: taką na-
zwę nosi inicjatywa wręcza-
nia prezentów świeżo upie-

czonym rodzicom zatrudnionym
w FCA Poland, która odbyła się po
raz pierwszy w historii firmy.
Jej przedstawiciele podkreślają jed-
nak, że wydarzenie to jest jedno-
cześnie początkiem nowego zwy-
czaju witania pierwszych dzieci pra-
cowników spółki i realizowane jest
z okazji Dnia Dziecka.

POZYTYWNE ZASKOCZENIE
„Powód naszych spotkań, które do
końca utrzymywaliśmy w tajemnicy,
jest bardzo miły. Są bowiem pań-
stwo pierwszą grupą uczestniczącą
w nowo powstałej inicjatywie dedy-
kowanej wszystkim naszym pracow-

nikom, przeżywającym wielkie wy-
darzenie rodzinne, czyli narodziny
pierwszego dziecka – mówiła do
zgromadzonych osób w Tychach
i Bielsku-Białej Agnieszka Sip, HR
Manager FCA Poland, odpowie-
dzialna za rozwój, szkolenie, orga-
nizację i komunikację wewnętrzną.
– Nasza firma postanowiła uczest-
niczyć w tym radosnym wydarzeniu,
przekazując na wasze ręce upominki
w postaci mini Fiatów 500 oraz
listów z gratulacjami dotyczącymi
narodzin pierwszych dzieci. Myślę,
że te spotkania zapoczątkują nową
tradycję, która będzie się nam
wszystkim miło kojarzyła, nie tylko
w domu, ale również w pracy” –
podkreśliła Agnieszka Sip, wskazu-
jąc jednocześnie na ustawione za

nią w rzędzie jeździki Fiat 500
w kolorze czerwonym. – Mamy
nadzieję, że te pojazdy ucieszą za-
równo rodziców, jak i ich dzieci, czyli
swoich nowych właścicieli, którzy
będą przemieszczać się nimi po
mieszkaniach i ogrodach. Proszę
tylko pamiętać o zabezpieczeniu
wszystkich narożników, by „młodzi
kierowcy” z każdej przejażdżki
wracali cali i zdrowi” – dodała
z uśmiechem Agnieszka Sip. 

MIŁA ATMOSFERA
W dalszej części spotkania, po wrę-
czeniu jego uczestnikom upomin-
ków i wykonaniu grupowego zdjęcia,
miał miejsce poczęstunek, podczas
którego każdy z pracowników mógł
w miłej, spokojnej atmosferze wy-
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Powyżej:
Adaś Waligóra.
Na sąsiedniej

stronie,
na dole:

Franciszek
Piętka



„Ta inicjatywa to dla mnie miłe za-
skoczenie – mówi pani Katarzyna
Kamińska, pracownica zakładu
FCA Poland w Tychach. Prezent,
który wręczono na moje ręce, prze-
każę córeczce Lei. Jestem przeko-
nana, że czerwony Fiat 500 spodoba
się jej, a ponieważ ma już rok i trzy
miesiące, będzie mogła od razu za-
siąść za kierownicą i rozpocząć
swoją przygodę z motoryzacją”. 
Podobnego zdania jest Mateusz
Demitraszek, również pracujący
w tyskim zakładzie, dla którego do-
datkowo istotny był fakt, że uczest-
niczył w narodzinach nowej tradycji
w FCA Poland. „Cieszę się, że jes-
tem w grupie młodych rodziców,
którzy mogą uczestniczyć w pierw-

mienić się z innymi swoimi
wrażeniami oraz dotych-

czasowymi doświadczeniami
związanymi z posiadaniem

dziecka. Młodzi rodzice, opowia-
dając z radością o swoich pocie-

chach, przyznawali jednocześnie, że
spotkanie to jest dla nich miłą
niespodzianką i pozytywnym ges-
tem ze strony pracodawcy. 

szej edycji tej inicjatywy. To bardzo
miły gest ze strony FCA Poland.
„Kluczyki” do pięknej 500-ki prze-
każę mojemu synowi Filipowi, który
obecnie ma rok i dwa miesiące.
Nie mam żadnych wątpliwości, że
Filip bardzo ucieszy się z tego pre-
zentu. Już bowiem przejawia za-
interesowanie motoryzacją: nie
rozstaje się z prawdziwymi kluczy-
kami, z którymi nawet kładzie się
wieczorem do łóżka”. 
„To wspaniała inicjatywa z okazji
Dnia Dziecka! – komentuje z kolei
Konrad Świeca. – To dzień, który
powinien być pełen radości i miłych
niespodzianek. Tak też było w moim
przypadku. Do samego końca nie
wiedziałem, jaki jest cel dzisiej-
szego spotkania, więc było ono dla
mnie miłym zaskoczeniem. Niespo-
dzianką jest także czerwona 500-
ka, za kierownicą której zasiądzie
mój ośmiomiesięczny syn Oliwier”. 
Pozytywne zaskoczenie oraz
ciepła atmosfera, jakiej doświadczyli
uczestnicy spotkania First Baby Born
w Tychach, dała się również odczuć
w Bielsku-Białej, gdzie organizato-
rom tego wydarzenia również udało
się utrzymać je w tajemnicy do sa-
mego końca. „To była dla mnie
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Inicjatywę 
do końca udało

się utrzymać
w tajemnicy

Poniżej:
Franciszek
Jakubiec.
Na stronie

obok, od góry:
Oliwier Świeca
i Adam Malec



ogromna niespodzianka
– mówi Barbara Kor-
nas-Piętka. – Ini-
cjatywę oceniam
zdecydowanie na
plus. To bardzo
miłe, że praco-
dawca dostrzega
i potrafi docenić tak bar-
dzo ważne wydarzenia
w życiu prywatnym swoich
pracowników. Samochodzik, który
dziś otrzymałam z rąk moich prze-
łożonych przekażę synowi Francisz-
kowi. Obecnie ma on 8 miesięcy,
więc do tej pory nie przejawiał jesz-
cze zainteresowania motoryzacją.
Myślę jednak, że nowy nabytek
zmieni ten stan rzeczy”. 
Michał Malec, wyraził nato-
miast swój podziw wobec prze-
łożonych, którzy zdołali utrzymać
tę inicjatywę w tajemnicy do
samego końca. „Nie mie-
liśmy pojęcia, dlaczego się
tu dzisiaj spotykamy. Cie-
szę się, że tak się stało, po-
nieważ dzięki temu nasze
zaskoczenie i pozytywne
emocje są jeszcze sil-
niejsze. Z przyjemno-
ścią odebrałem także

lśniącego Fiacika 500. Jego
właścicielem zostanie mój
syn Adam, który, zważywszy

że ma już 14 miesięcy,
z pewnością od razu roz-

pocznie intensywną jego
eksploatację. Po cichu
liczę jednak na to, że
zgodzi się zabrać mnie
na przejażdżkę” – mówi

z uśmiechem pan Michał. 
Przytakuje mu Mateusz Wa-

ligóra, który dodatkowo docenił za-
angażowanie FCA Poland w życie
pracowników. „Ta miła inicjatywa
jest dowodem na to, że firma, która
nas zatrudnia, okazuje wsparcie
i zainteresowanie wobec swo-

ich pracowników, także jeśli
chodzi o ich życie prywatne.
Dodatkowym miłym gestem są
wręczone nam dziś samocho-
dziki dla dzieci. W moim przy-

padku otrzyma go syn
Adam. Chłopiec ma już 10
miesięcy, więc najwyższy
czas, żeby zasiadł za kie-

rownicą solidnego samo-
chodu, a takim bez wąt-
pienia jest Fiat 500 –

także w wersji przezna-
czonej dla dzieci”. 
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SPOŁECZNA
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY 
„First Baby Born jest jedną z wielu inicjatyw,
które uruchamiamy w ramach tzw. społecznej
odpowiedzialności kapitału, która polega m.in.
na tym, że działalność firmy jest również
związana z życiem społeczności, w której
funkcjonuje, czy w środowisku lokalnym,
w którym działa – wyjaśnia Agnieszka Sip.
– Pracodawca w ramach tej odpowiedzialności
wykazuje pewną wrażliwość – nie tylko na
sprawy związane z życiem zawodowym
pracowników, ale również z życiem ich rodzin.
Oprócz nowo powstałej inicjatywy First Baby
Born, która łączy firmę z rodzinami swoich
pracowników w tym szczególnym momencie ich
historii, mamy też inne inicjatywy, takie jak
nagrody dla dzieci pracowników za bardzo dobre
wyniki w nauce czy promocję zdrowia, która
również dotyczy osób zatrudnionych w naszej
firmie. Mamy też wypożyczalnię samochodów
na ważne okazje rodzinne – najczęściej
użyczamy tych pojazdów na śluby, ale również
na komunie czy na inne uroczystości rodzinne,
podczas których pracownicy chcieliby
skorzystać z naszego produktu. Jeśli chodzi
o inicjatywę First Baby Born bardzo się cieszę,
że doprowadziliśmy ją do skutku:
wręczyliśmy 14 samochodzików pracownikom
z Tychów, Bielska-Białej i Warszawy, którym
w 2018 r. urodziły się pierwsze dzieci.
Dodatkowo udało nam się wykorzystać element
zaskoczenia i do końca utrzymać w tajemnicy
powód tych spotkań. To oczywiście możliwe
było przede wszystkim dlatego, że ta inicjatywa
odbyła się po raz pierwszy. 
Liczę jednak na to, że w przyszłym roku
ponownie uda się nam pozytywnie zaskoczyć
kolejnych młodych rodziców pracujących
w FCA Poland”.



NASZ BIEG!
Prawie dwa tysiące amatorów biegania stanęło

na starcie 27. Biegu Fiata. Malowniczą, 10-km
trasę, która wiodła ulicami Bielska-Białej, od

bramy głównej FCA Poland po plac Ratuszowy
w sercu miasta, ukończyło 1708 osób. 

Wśród nich 160 pracowników Grupy FCA
zdjęcia: Ireneusz Kaźmierczak



Bieg to zdrowie
Patronem biegu był Mieczysław
Strzałka, polski gimnastyk,
olimpijczyk z 1972 roku. Jego motto
brzmi: ruch to zdrowie. „Dobrze, że
ludziom chce się biegać. Bieg Fiata
od 27 lat zachęca do uprawiania
sportu. To fantastyczna impreza:
trasa jest wciąż ta sama, co roku
testowana i to sprawia, że
osiągnięte tutaj wyniki są
wymierne” – podkreślił.

Klasyfikacja pracowników
spółek Grupy FCA 

kobiety

Magdalena Kalemba FCA Services 00:49:45

Barbara Cieślik-Kapral Magneti Marelli 00:51:47

Marta Rakowska FCA Services 00:55:34

mężczyźni

Marek Żaba Magneti Marelli 00:36:28

Tomasz Nowak Magneti Marelli 00:37:31

Dariusz Lasek FCA Powertrain 00:38:14

Najważniejsze liczby
Wśród tegorocznych uczestników byli
przedstawiciele 10 państw. Numery
startowe posiadało aż 600 zawodników
z Bielska-Białej. „W 1993 roku, podczas
pierwszej edycji Biegu Fiata, było ich
zaledwie kilkunastu” – mówił Andrzej
Filipiak, dyrektor biegu.  Zwyciężył
kenijczyk Wycliffe Kipkorir Biwot
z czasem 30:39. Pierwszy Polak, 
Andrzej Nowak z Sosnowca, był na
mecie szósty z czasem 33:32.

Klasyfikacja pracowników 
FCA Poland

kobiety

Barbara Nowak Montaż 00:56:57

Bożena Kulińska Montaż 00:57:30

Karolina Galas Kontrola Zakładu 01:00:23

mężczyźni

Damian Czypek Montaż 00:38:03

Sebastian Nieznaj Montaż 00:42:26

Janusz Czapiewski Lakiernia 00:42:28 Damian Czypek

Barbara Nowak



Wydaje się, że kajakarstwo nie
jest dziś modne. Większość
woli żaglówki, skutery wodne,
a najlepiej wyjazdy do ciepłych
krajów…
Zanim zacząłem się interesować
kajakami, także jeździłem na wy-
cieczki. Ale od lat 80. wczasy prze-
stały mnie interesować. Nie lubię
wylegiwać się bezczynnie na plaży
czy też przy basenie. Wolę aktywny
wypoczynek i ruch. Ruch to zdrowie,
a ten mam zapewniony właśnie
przez spływy kajakowe. Lubię pły-
nąć jakiś odcinek, potem jest biwak,
czasami nocleg w namiocie, ale naj-
częściej w hotelu lub w agrotury-
stycznych gospodarstwach. Dziś lu-

dzi raczej marne warunki nie inte-
resują. Dlatego popularne kiedyś
spływy kajakowe na Hańczy i Kru-
tyni nie są już organizowane. 
Co jest fascynującego w tej for-
mie rekreacji?
Kajakarstwo jest jednym z najwspa-
nialszych sposobów na spędzenie
wolnego czasu. Kajakiem można
dotrzeć w wiele niedostępnych za-
kątków kraju. Pozwala na kontakt
z naturą – są miejsca, jak chociażby
nad Drawą, gdzie można płynąć
i zbierać grzyby z kajaka. Można
także poczuć zmęczenie i satysfak-
cję z pokonania własnej niemocy,
a czasami także adrenalinę, zwłasz-
cza na rzekach górskich. 

KAJAKIEM PRZEZ POLSKĘ 
INIE TYLKO…

Marian Rembowiecki
z Utrzymania Ruchu

Lakierni w tyskim
zakładzie FCA Poland

lubi czynny wypoczynek.
Każdą wolną chwilę

spędza na kajaku,
podziwiając piękno

przyrody.
Mirosława Malich, zdjęcia: arch. prywatne Mariana Rembowieckiego



Jak zaczęła się pana przygoda
z kajakami?
Na spływ namówili mnie koledzy
w 1980 roku. Zbiórka była w Sor-
kwitach k. Mrągowa, gdzie zaczynał
się szlak Krutyni. Spaliśmy w dom-
kach kempingowych, wieczorem
były ogniska i bardzo mi się to spo-
dobało. Trafiłem wtedy na fajną
grupę z Wrocławia. Podpowiedzieli
mi, by zbierać w książęczce pie-
czątki potwierdzające przebycie
szlaku. I wciągnęło mnie to. Chcia-
łem sobie udowodnić, że szybko
nazbieram jak najwięcej punktów.
I udało się – do końca roku zdoby-
łem pierwszą odznakę. Na kolejną
trzeba było przepłynąć następne
300 km. I też chciałem się z tym
wyzwaniem zmierzyć. Podobnie
było z kolejnymi (obecnie zdobyłem
już wszystkie, oprócz najwyższej od-
znaki górskiej). 
Wrocławianie opowiadali mi też
o szlaku na Czarnej Hańczy, prze-
biegającym m.in. przez Jezioro
Wigry, gdzie można trafić na niezłe
fale. Pomyślałem, że zanim się
z nimi spotkam w sierpniu następ-
nego roku, wcześniej zaliczę ten
spływ. Koledzy z Wrocławia byli pod
niemałym wrażeniem, że 2 mie-
siące wcześniej przepłynąłem ten
trudny szlak. W ten sposób stałem
się starym wilkiem. I tak „wciągną-
łem się w kajaki”. Później zaprag-
nąłem jeszcze zmierzyć się z jakąś
rzeką górską. Pojechałem na Ty-
dzień Dzikich Wód, gdzie odbywał
się spływ Popradem i Dunajcem.
Tak podniosłem sobie poprzeczkę
i przeżyłem niesamowite chwile… 
Od tego czasu przepłynął pan
już 18 tys. km? 
Prawie, dokładnie 17994 km. Na
najwyższe Odznaki Diamentowe
PTTK i PZK trzeba przepłynąć 16
tys. kilometrów. Musiałem więc teraz
wyznaczyć sobie nowy cel, a jest
nim zdobycie Górskiej Odznaki Ka-
jakowej PTTK stopnia złotego. Żeby
ją otrzymać, trzeba zaliczyć 10 szla-

ków z wykazu B, w którym jest ich
14. Płynie się tzw. dzikimi rzekami,
do których należy np. Dzika Orlica,
Białka Tatrzańska i podobne. Do tej
pory byłem dopiero na 5 takich spły-
wach, zostało mi więc ich jeszcze 5. 
Ma pan na koncie także inne
sukcesy? Widzę dyplom za
przepłynięcie 73 km w 11 godz.
To jest dyplom za udział w tej im-
prezie i ukończenie tego odcinka
w danym czasie. Ale uczestniczyłem
też w różnych wyścigach i amator-
skich maratonach, które traktowane
są raczej jako zabawa, a nie wy-
czynowe zawody. Należy do nich
np. 115-kilometrowy crossmaraton
na Pilicy, podczas którego kajak
trzeba przenieść przez las ze
względu na tamę na Jeziorze Sule-
jowskim czy też wyścig na 100 km
organizowany na Warcie w Pozna-
niu. Brałem udział w tych marato-
nach, bo chciałem sprawdzić, czy
jednego dnia uda mi się aż tyle
przepłynąć. Oczywiście nie mogłem
tam liczyć na jakieś czołowe
miejsce, bo uczestniczą w nich
także byli mistrzowie w tych dyscy-
plinach. Ale fakt, że wystartowałem
obok nich i ukończyłem ten wyścig,
jest dla mnie dużym osiągnięciem.
Brałem udział jeszcze trzykrotnie
w maratonie na Odrze na dystansie
około 40 km z Raciborza do Koźla
i raz udało mi się zająć 3 miejsce
w mikstach, czyli w parze miesza-
nej. Bo w jedynkach męskich nie
mam szans, w dwójkach również,
a w mikstach były widoki na uzys-
kanie miejsca na pudle.
Najczęściej jednak kajakarstwo
wiąże się ze spływami. Kto je
organizuje?
Można je zorganizować samemu.
Ekwipunek zabiera się do swoich
kajaków lub do kajaka, którym pły-
nie jedna osoba. Namiot rozbija się
na ogólnodostępnych biwakach,
a jeżeli takich miejsc nie ma, rozbi-
cie namiotu trzeba uzgodnić z wła-
ścicielem terenu lub z leśniczym. 

Grupa nieposiadająca kajaków
może zlecić organizację spływu wy-
pożyczalni sprzętu wodnego. Wtedy
także zabiera się rzeczy na jeden
kajak i płynie np. Krutynią do Ru-
cianego Nidy. Za tydzień osoba
z wypożyczalni przyjeżdża i zabiera
nas oraz kajaki w miejsce startu. 
Są też imprezy organizowane przez
organizacje społeczne. Koszt takich
spływów nie jest wysoki, ponieważ
kluby starają się o różnego rodzaju
dotacje. Zazwyczaj podczas takich
spływów zapewnione są wyżywie-
nie, hotel lub namiot oraz przewóz
kajaków i uczestników na nocleg.
Są wreszcie spływy komercyjne, or-
ganizowane przez przedsiębiorstwa
turystyczne. Byłem np. na takim
spływie pn. „Kajakiem przez trzy
kraje” – tj. przez Białoruś, Litwę
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i Polskę. Po noclegu w Augustowie
zawieziono nas do Frącek nad
Czarną Hańczą i tam płynęliśmy do
Dworczyska. Kolejny etap to Ru-
dawka (przejście graniczne z Bia-
łorusią) i przez śluzę Kurzyniec
wpływa się na część kanału leżą-
cego na Białorusi. Stamtąd do Nie-
mnowa, potem był dzień przerwy
i zwiedzanie Grodna, następnie Nie-
mnem płynęliśmy w stronę Dru-
skiennik na Litwie. I stamtąd prze-
wieziono nas i nasze kajaki do Au-
gustowa, gdzie był początek spływu. 
Gdzie można znaleźć informa-
cje o spływach? 
W broszurce „Informator kajaka-
rza”, która jest dostępna także w In-
ternecie. Wydawana jest przez Ko-
misję Kajakową Polskiego Związku
Kajakowego, PTTK oraz Stowarzy-

szenie Instruktorów i Trenerów Ka-
jakarstwa. Znajdziemy w niej
wszystkie niezbędne informacje:
kiedy i gdzie odbywa się spływ, jego
regulamin, kto jest organizatorem,
kontakt itp. I co ważne, w spływach
tych mogą brać udział osoby nie-
posiadające swojego kajaka. 
Czy kajakiem można pływać
przez cały rok?
Tak, są spływy wiosenne, letnie, je-
sienne i zimowe. Te ostatnie orga-
nizuje się na rzekach, gdzie nie ma
np. zwalonych drzew, by uniknąć
wywrotek. Np. na rzece Pilica or-
ganizowane są spływy noworoczne.
Jest to rzeka nizinna, spokojna.
W lutym organizowane są spływy

na Nysie Kłodzkiej. Spokojna jest
też Brda, Wda i inne. 
Jak się ubrać na spływ zimą?
Młodzi nakładają na siebie zazwy-
czaj pianki. Ja natomiast preferuję
ubieranie się na tzw. cebulkę. Czyli
na wierzch zakładam spodnie i kur-
tkę nieprzemakalną, a pod spód
ciepło się ubieram. No i koniecznie
należy pamiętać o czapce i rękawi-
cach, i o termosie z ciepłą herbatą
oraz o czymś energetycznym, np.
tabliczce czekolady. Zimą trzeba
płynąć ostrożnie, bo w takich wa-
runkach są trudności w udzielaniu
pomocy. I trzeba mieć konieczne ze
sobą zapasową odzież w nieprze-
makalnym worku. 

Powyżej:
Bug 2014 r.
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A co się dzieję, gdy pada deszcz
albo nadciąga burza? 
Kiedyś burza zastała nas na Piławie.
Schroniliśmy się wtedy pod mos-
tem. Dwukrotnie burza zaskoczyła
nas też na Popradzie. Większość
osób przybiła do brzegu, by ją prze-
czekać. Ja natomiast postanowiłem
środkiem rzeki płynąć dalej. Było
ciężko, bo lało jak z cebra i ściana
wody utrudniała widoczność, a pio-
runy uderzały wokół mnie w wierz-
chołki gór. Dopłynąłem jednak w ta-
kich warunkach do mety w Żegies-
towie. A podczas normalnego
deszczu zakłada się kapok, pelerynę
i się płynie. Chyba że czas pozwala,
by przeczekać deszcz. 
Woli pan pływać sam czy raczej
w dwójkach?
W czasie spływów zazwyczaj do-
bieramy się w dwójki. Organizato-
rom bowiem wygodniej jest trans-
portować mniejszą liczbę kajaków.
I warto dobrać sobie osobę, która
również wiosłuje, a nie tylko podzi-
wia piękno krajobrazu. Wtedy bo-
wiem rozkład sił jest równy. Dlatego
lepiej by do dwójek dobierały się
osoby mniej więcej o tym samym
ciężarze i umiejętnościach. Ale to
jest oczywiście tylko teoria. Bo za-
zwyczaj rozdziela się uczestników
przypadkowo. Kiedyś np. przydzie-
lono mi panią, która nie wiosłowała,
ale za to zabrała ze sobą mnóstwo
ciastek i całą trasę mnie nimi do-
karmiała. 
Czy przed spływem warto tro-
chę poćwiczyć? 
Dwuosobowy kajak turystyczny
waży ok. 30 kg, ładowność ma
300 kg (2 osoby + bagaż). Wio-
słująca tylko jedna osoba ma więc
co robić. Np. kajak Aleksandra
Doby, który przepłynął sam Atlantyk
(mam jego autograf, bo spaliśmy
kiedyś podczas spływu w jednym
pokoju) wraz z całym ekwipunkiem
ważył ok. 750 kg i często pokony-
wał 8-metrowe fale. Musiał mieć
więc sporo sił. Ale generalnie kajak

nie wymaga specjalnej kondycji fi-
zycznej. 
Czy osoby uczestniczące po raz
pierwszy w spływie są ulgowo
traktowane?
Komandor spływu przepytuje osoby,
czy płyną kajakiem po raz pierwszy.
Jeśli tak, to osobę taką sadza się
z przodu, a doświadczony kajakarz
siada z tyłu i mówi nowicjuszowi,
co ma robić. Bo z tyłu zawsze siedzi
„kapitan” kajaka i on podejmuje de-
cyzje co do wszelkich manewrów. 
Czy trzeba umieć pływać
wpław, by pływać kajakiem?
Kiedyś wypożyczalnia sprzętu wod-
nego nie wypożyczyła kajaka osobie
bez karty pływackiej. Obecnie jej
posiadanie nie jest wymagane.
Każdy odpowiada za siebie. 
Można się zabezpieczyć, uży-
wając kapoka…
Tak, kapoki, wg przepisów, są na
kajakach obowiązkowe. I warto je
zakładać nie tylko na niebezpiecz-
nych rzekach, bo w razie wywrotki
mogą uratować życie.
Ma pan swój kajak?
Mam dwa. Jeden jest składany,
a drugi szklany. Ale teraz pływa się
kajakami polietylenowymi. Są
świetne, bo nawet jak się zahaczy
nim o kamień, to kajak nie pęka. 
Czy są miejsca, do których lubi
pan wracać z kajakiem?
Urodziłem się w Pińczowie nad Nidą
i raz do roku z bratem płyniemy
z Chrobrza do Wiślicy. To jest tzw.
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podróż sentymentalna. A poza tym
pływam wszędzie, gdzie się da, bo
generalnie to lubię. 
Jest pan też morsem?
Morsem to za dużo powiedziane.
Kilka razy spróbowałem wejść zimą
do lodowatej wody. Dwa razy na
Paprocanach w Tychach, gdzie
morsy spotykają się zimą co nie-
dzielę o 11.00, i raz na jeziorze
Dziećkowice k. Mysłowic. Trzeba
w życiu spróbować jak najwięcej.
Jednym słowem lubi pan wy-
zwania?
By wiedzieć, czy coś pasuje, trzeba
postawić ten pierwszy krok. 
Po przerwie urlopowej wybiera
się pan na emeryturę. Będzie
więcej czasu na pasje. Ale ko-
legów pan chyba nie zapomni?
W zakładzie przepracowałem ponad
26 lat. Na pewno będę więc wracał
wspomnieniami do tych czasów
i oczywiście do kolegów. 
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KSIĄŻKI

JAK RADZIĆ SOBIE 
Z TRUDNYMI EMOCJAMI DZIECI

Szczęśliwie pedagogika i psychologia
dziecięca niesamowicie się rozwinęły.
Dziecko jest dziś pełnoprawnym
członkiem rodziny, którego zdanie jest
równie ważne, jak każdego dorosłego.
Dzieciom podczas rozwoju towarzyszą
jednak trudne emocje, z którymi nie
umieją sobie poradzić. Najczęstszą
reakcją jest zdyscyplinowanie dziecka,
jest to jednak wyjście na krótką metę.
Lepiej nauczyć pociechę, jak radzić

sobie z emocjami. Trzeba tylko dać młodemu człowiekowi
narzędzie. Książka jest poradnikiem, także dla rodziców,
w którym przewodnikami po emocjach są dzieci – Lenka oraz
Kuba. Opowiadają oni o sporach na placu zabaw, wybuchach
złości. Trudny proces dojrzewania można przetrwać razem
z dzieckiem, wzajemnie się rozumiejąc. 
Self-Reg. Opowieść dla dzieci o tym, jak działać,
gdy emocje biorą górę
Agnieszka Stążka-Gawrysiak
Wydawnictwo Znak
Kraków 2019

NAJSŁYNNIEJSI POLSCY 
PODRÓŻNICY
Przepięknie wydana i zilustrowana książka o najbardziej
znanych polskich podróżnikach od średniowiecza do
współczesności. Autorzy dotarli do opowieści o mnichu
Benedykcie Polaku, Maurycym Beniowskim i bardziej
współczesnych – Jerzym Kukuczce czy Aleksandrze Dobie.
Wszyscy oni byli lub są niezwykłymi postaciami. Podróżowanie
w dzisiejszych czasach to popularne i uprawiane przez całe
rodziny hobby, nie ma w zasadzie ograniczeń wiekowych,
dlatego dzieciaki będą zachwycone tą tematyką. Tak więc
odpowiedź na pytanie, kto
został królem Madagaskaru,
kto przepłynął Atlantyk
kajakiem czeka na odkrycie
w książce „Podróżnicy”.
W planach wydawnictwa
„Podróżniczki”. 
Podróżnicy
Andrzej Fedorowicz,
Zosia Frankowska,
Jacek Ambrożewski
Wydawnictwo Dwie Siostry
Warszawa 2019

KRYMINAŁ IDEALNY 
NA URLOP
Serial „Babylon Berlin” jest uważany za
jeden z najlepszych seriali kryminalnych
ostatnich lat. Nie ma się co dziwić, Berlin
z dwudziestolecia międzywojennego to
idealne tło dla wszelkiego rodzaju
przestępstw, włącznie z tymi najbardziej
ohydnymi. „Śliska sprawa” to pierwszy
z ośmiu tytułów serii, które ukażą się
w Polsce. Poznajemy komisarza Ratha
i dowiadujemy się, jak to się stało, że
został „zesłany” do berlińskiej „obyczajówki” – podczas służby
zdarzyło mu się zastrzelić omyłkowo syna wpływowego
niemieckiego wydawcy prasowego. W „Śliskiej sprawie” znowu
dochodzi do przypadkowego zabicia kogoś, ale zbrodni nie
udaje się zatuszować, a do jej wyjaśnienia przydzielono…
właśnie komisarza Ratha.
Śliska sprawa. Komisarz Gereon Rath. Tom 1
Volker Kutscher
Wydawnictwo WAB
Warszawa 2019

WSZYSTKO 
O PRZETWORACH
Poprzednia pozycja Patrycji Machałek poświęcona ziołom
sprzedała się jak ciepłe bułeczki, stąd też autorka, płynąc na
fali sukcesu, szybko przygotowała następną książkę. Był to
dobry ruch. Nowa pozycja ukazała się w szczycie sezonu
owocowo-warzywnego, trafiła także na renesans „wekowania”
i modę na przygotowywanie ekologicznych i smacznych
przetworów. W książce znajdziemy ponad sto przepisów –
od tych najprostszych, poprzez średnio trudne, aż do
wymagających umiejętności i czasu. Czyż przecier gruszkowy
z nutą tymianku nie brzmi przepysznie? Podobnie jak syrop

mleczno-dyniowy z przyprawami
korzennymi? Nie ma na co czekać,
sezon wegetacyjny jest coraz
krótszy, nie pozostaje nic innego,
jak łapać za słoiki i wekować, kisić,
pasteryzować.
Przetwory z pomysłem
Patrycja Machałek
Wydawnictwo Znak
Kraków 2019



VADEMECUM 
ŚWIATA PRZYRODY
Książka zdobyła wiele nagród
jako jedna z najpiękniej
wydanych pozycji 2015 roku.
Nareszcie w Polsce!
„Na dworze” to cudownie
ilustrowany przewodnik po
otaczającym świecie przyrody.
Dzieci, szczególnie w miastach,
nie zawsze potrafią rozpoznać
elementy natury, które są
dookoła nas. Na kartach książki
znajdziemy same interesujące
tematy – chmury, planety, odgłosy zwierząt, przykładowe
eksperymenty, proponowane cele wypraw. Trzeba przyznać,
że nie tylko dzieciaki skorzystają na posiadaniu książki
„Na dworze”. Dorosłym, zabieganym między pracą a domem,
brakuje czasu na kontemplację przyrody. Fajnie więc byłoby
spotkać się z pociechą przy tej lekturze... 
Na dworze 
Maria Ana Peixe Dias, Inês Teixera Mado Rosário
Wydawnictwo Dwie Siostry
Warszawa 2019

Joanna Lasek
PORADNIK

AMERYKA 
W CZASACH PROHIBICJI
Ewa Winnicka to świetna reportażystka, autorka między innymi
„Londyńczyków”. Tym razem wzięła na warsztat temat,
o którym, jak się wydaje, powiedziano i napisano już wszystko.
Na szczęście można jeszcze zaskoczyć nowym, świeżym
spojrzeniem, czego dowód mamy w powyższej książce.
W przeddzień obowiązywania prohibicji, cały Nowy York pił na
umór, by rano, wciąż na kacu, przenieść się do tajnych barów,
w których gościli sami oficjele z nowojorskiego ratusza.
Prohibicja to wdzięczny temat do opowiadania – trochę
śmieszny, trochę straszny, czysta groteska. Jednak Winnicka
potraktowała zakaz sprzedawania i picia alkoholu jedynie jako
pretekst do opowieści o narodzinach
Ameryki – rasizmie, nierównościach
społecznych, dyskryminacji kobiet,
biedzie i ciężkim życiu na prowincji. 
Zbuntowany Nowy York. 
Wolność w czasach prohibicji 
Ewa Winnicka
Wydawnictwo Znak
Kraków 2019

KULINARNE TRIKI
UŁATWIAJĄCE GOTOWANIE… 
MIŁOŚNICY KULINARIÓW MAJĄ SWOJE
SPRAWDZONE SZTUCZKI, KTÓRE
SPRAWIAJĄ, ŻE PRACA W KUCHNI STAJE
SIĘ SZYBSZA I PRZYJEMNIEJSZA,
A POTRAWY NABIERAJĄ
NIEPOWTARZALNEGO SMAKU. 

PREZENTUJEMY KILKA
KULINARNYCH TRICKÓW,
KTÓRE UŁATWIAJĄ
GOTOWANIE I WZBOGACAJĄ
AROMAT PRZYRZĄDZANYCH DAŃ!
1. Aby makaron nie posklejał się w czasie gotowania, należy

dodać do wody odrobinę oliwy z oliwek.

2. Obieranie ogórka należy rozpoczynać od „jaśniejszej” strony – dzięki
temu nie będzie gorzki.

3. Pieczarek nie należy moczyć w misce, tylko
myć pod bieżącą wodą, gdyż moczone
tracą swój smak.

4. Jeżeli niechcący przesoli się zupę, należy
włożyć do niej połowę surowego ziemniaka i kilka
minut pogotować. Ziemniak wchłonie sól.

5. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu gotującego się kalafiora
należy umieścić na chwilę w garnku kawałek wysuszonej skórki od
chleba lub liść laurowy.

6. Aby nie naruszać struktury mięsa w czasie rozbijania
na kotlety, należy założyć woreczek foliowy na tłuczek
– rozbijanie mięsa przez folię jest delikatniejsze,
ale równie skuteczne.

7. Aby szybciej ugotować potrawy w wodzie
(np. ryż), należy ją posolić w połowie lub pod
koniec gotowania. Jeżeli solimy potrawę od razu
na początku gotowania, sprawiamy, że dłużej
będzie surowa. 

8. Aby panierka nie przywierała do
patelni podczas smażenia kotletów, należy
wstawić je do lodówki na 45 minut.



GADŻETY

KREMY 
PRZECIWSŁONECZNE
Wakacje za pasem, koniecznie pamiętajmy więc o ochronie
przeciwsłonecznej. Poparzenie słoneczne zwiększa ryzyko
zachorowania na raka skóry, nie dajmy się więc ponieść
ułańskiej fantazji i stosujmy specjalne kremy i olejki z filtrem.
Nie zapominajmy jednak, że przy pomocy światła słonecznego
wytwarza się w naszym organizmie witamina D, opłaca się
więc na około 15 minut dziennie odsłonić na przykład
ramiona. Pamiętajmy szczególnie o delikatnej skórze dzieci,
tu najlepiej zastosować naprawdę wysoki faktor. Dr Irena Eris
ma w swojej ofercie kosmetyki przeciwsłoneczne, które
bardzo łatwo się aplikuje. Spray lub pianka to idealne wyjście,
zwłaszcza, że pięknie pachną i na pewno przypadną do gustu
małym plażowiczom.

KASKI 
NA ROWER
Firma POC to jeden z najbardziej renomowanych
producentów odzieży i sprzętu sportowego, specjalizujący się
zwłaszcza w kaskach. Na szczęście w dzisiejszych czasach
mało kto odważa się na podróż rowerem bez kasku,
a dla dzieci ochrona głowy jest wręcz obowiązkowa. Warto
zainwestować w dobry sprzęt, który oprócz funkcjonalności
wykazuje się jeszcze ładną formą estetyczną. POC dostarcza
sprzęt do jazdy szybkiej, ekstremalnej i turystycznej.
Wybierając się z rodziną na wycieczkę, nie zapomnij
o ochronie dla wszystkich jej członków. Kaski mają solidną
konstrukcję i dobrą wentylację, co ważne podczas upałów.

9. Aby bakalie w cieście nie opadły na
dno, należy obtoczyć je w mące przed dodaniem
ich do masy.

10. Aby w mące lub ryżu nie pojawiły się
robaki, do opakowań należy włożyć listek laurowy.

11. Nie należy solić wątróbki przed rozpoczęciem
smażenia, gdyż staje się twarda i niesmaczna.

12. Aby pokroić miękkie pomidory w ładne
plasterki, należy włożyć je na 20 minut przed
krojeniem do lodowatej wody.

13. Jeżeli podczas smażenia tłuszcz mocno
pryska, należy dodać do niego odrobinę soli.

14. Aby szybko ubić pianę z białek, należy dodać do nich odrobinę
soli i ubijać pianę do momentu, aż nabierze perłowego koloru.

15. Aby zielone warzywa nie traciły koloru podczas
gotowania, należy dodać do wody pół łyżeczki cukru.

16. Podczas podgrzewania rosołu nie należy
doprowadzić go do wrzenia, gdyż zmętnieje.

17. Aby idealnie pokroić tort, należy zanurzyć nóż we
wrzątku przed odkrojeniem każdego kawałka.

18. Jeżeli ser żółty ulegnie wysuszeniu, należy zalać
go na kilka godzin mlekiem.

19. Aby zachować świeży smak ryby, należy
rozmrażać ją w mleku.

20. Aby placki ziemniaczane lub jajka sadzone nie
przyklejały się do patelni, należy natrzeć ją
solą przed rozpoczęciem smażenia. 

21. Przekrojona i pozostawiona cebula nie straci smaku
i aromatu, jeżeli zostanie posmarowana niewielką ilością masła.

22. Aby przywrócić aromat kawie, która była zbyt długo otwarta,
należy włożyć do opakowania kostkę czekolady i nie
otwierać go przez dwie doby.

23. Aby jajecznica miała bardziej puszystą
konsystencję, należy dodać do niej odrobinę mleka.

24. Aby ziemniaki szybciej się ugotowały, należy
dodać do wody trochę masła.

25. Aby sernik równomiernie opadł,
nie należy wyciągać go z piekarnika
od razu po upieczeniu. Należy
wyłączyć piecyk i leciutko uchylić
drzwiczki.



Joanna Lasek

ŚRODKI 
PRZECIW INSEKTOM

Na wakacje obowiązkowo musimy
zabrać spray’e odstraszające komary,
meszki i kleszcze. W tym roku jest ich
wyjątkowo dużo. Kleszcze
rozprzestrzeniają boreliozę
i odkleszczowe zapalenie mózgu, ale
ugryzienia pozostałych insektów też nie
należą do przyjemnych. Produkty Chicco
nadają się nawet dla maleńkich dzieci
i kobiet w ciąży. Ich substancją aktywną
są olejki eteryczne, między innymi
z melisy lekarskiej oraz drzewa
andiroba. Dorosłym niemającym
przeciwwskazań pozostają oparte na
środkach chemicznych produkty Mugga.
Pamiętać jednak należy, iż przed
ugryzieniem kleszcza nic nie chroni
na 100%, po każdorazowym
przebywaniu w lesie czy na łące należy
wziąć prysznic i dokładnie się obejrzeć.

NA RATUNEK 
ZMĘCZONYM
NOGOM
Upały dają się we znaki wszystkim bez
względu na wiek. Dla niektórych jest to
okres szczególnie dokuczliwy, zwłaszcza
jeśli ma się problemy z bolesnymi
obrzękami nóg lub nadmierną
potliwością stóp, a także z pękającą
skórą na piętach. Warto poświęcić
kilka minut każdego dnia naszym
nogom. Namoczyć je w kąpieli
relaksacyjnej w towarzystwie np.
specjalnej soli bądź mikstury,
zasypać łagodzącym talkiem itp.
Jeśli ktoś ma problem
z potliwością, Ziaja ma swojej
ofercie specjalny antyperspirant
do skóry stóp, co może w dużej
mierze wyeliminować kłopotliwy
problem. Na obrzęki nie ma nic
lepszego niż chłodzący żel
z wyciągiem z kasztanowca.

EKOLOGICZNE SOSY 
DO SAŁATEK
Gotowe sosy sałatkowe kojarzą się wszystkim miłośnikom
Slow Food z czymś, czego trzeba unikać. Sosy z Korycina są
jednak zaskoczeniem. To kolejna udana inicjatywa rodzinnej
firmy Dary Natury, oparta wyłącznie na naturalnych
składnikach. No bo czy czymś zwyczajnym jest 
mieszanina oleju, octu
i suszonych płatków
kwiatowych?
Większość z nas nie
robi takich mikstur,
a korycińskich sosów
kwiatowych naprawdę
warto spróbować. Są
sprzedawane
w gotowych,
jednorazowych
porcyjkach. W sam
raz na szybką letnią
kolację
w towarzystwie sałaty.
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NOWA MODA 
NA SURFOWANIE
Ostatnie wakacje upłynęły pod znakiem SUP (Stand Up
Paddle) – deski przypominającej swoim wyglądem deskę
surfingową. Różnica jest jednak znacząca  – na SUP-ie pływa
się w pozycji stojącej, używając długiego pagaja. Dla
początkujących najlepsza jest deska dmuchana – lekka
i stabilna konstrukcja zapewni lepszą równowagę. Dla bardziej
zaawansowanych odpowiedniejsza będzie sztywna deska,
jest ona jednak z pewnością bardziej kłopotliwa do transportu.
Decathlon ma w swojej ofercie deski dla użytkowników
o wszystkich stopniach zaawansowania. 



KUCHNIA

VIVA 
LA SQUADRA!
Kuchnia włoska jest mi chyba pisana do końca życia. Pomimo powrotu do
Polski cały czas mam z nią kontakt, towarzyszy mi zarówno w życiu
prywatnym, jak i zawodowym. Z każdym dniem poznaję ją coraz lepiej
i coraz mocniej się w niej zakochuję, jeśli to oczywiście jest jeszcze możliwe. 
W tym roku los zetknął mnie z nową restauracją powstałą przy salonie Ferrari
w Katowicach, o który więcej będzie w kolejnym wydaniu gazety. Jego
właściciele, zakochani w tym kultowym już samochodzie, postanowili
otworzyć niewielką trattorię, nawiązującą do słynnej restauracji Mammy
Roselli w Maranello, która od ponad trzydziestu lat karmi znakomitych gości
związanych m.in. z grupą Ferrari. Mamma Rosella wsparła swoimi
przepisami to wyjątkowe miejsce i podzieliła się swoją wiedzą z szefem
kuchni LA SQUADRY, znakomitym kucharzem pochodzącym z Włoch Edoardo
Mallozzim. Tworząc menu restauracji szef Edoardo opiera się tylko na
produktach włoskich, komponując dania prawdziwie włoskie, które odwołują
się niejednokrotnie do kuchni domowej.
Ja między innymi stanowię część jego squadry, czyli zespołu. Ten wspaniały
kucharz i jednocześnie człowiek dzieli się z nami swoją ogromną wiedzą na
temat kuchni włoskiej, zdobytą poprzez wieloletnie studia, kursy i szkolenia
odbyte nie tylko we Włoszech. Postanowiłam ją, a także to miejsce przybliżyć
Państwu poprzez niektóre przepisy, którymi podzielił się ze mną szef
Edoardo. Będzie to risotto ai asparagi con i gamberi oraz semifreddo.
Ale zanim je przedstawię, zaproponuję Państwu dwa niezwykle proste,
a zarazem bardzo smaczne dania, odpowiednie na lato.
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 CHŁODNIK Z ARBUZA I ŚWIEŻYCH

POMIDORÓW (6 porcji)

1 kg soczystego arbuza,
1 kg dojrzałych pomidorów,
ok. 50 ml oliwy z oliwek,
biały ocet winny,
3 ząbki czosnku,
sól, pieprz,
świeże zioła: bazylia, oregano, tymianek,
kawałek sera pecorino romano,
1 mozzarella di bufala.
Arbuza oczyszczamy ze skóry i pestek i razem
z pomidorami kroimy na małe kawałki.
Wszystko blendujemy razem z czosnkiem,
częścią oliwy i ziołami do smaku. Następnie
doprawiamy solą, pieprzem i octem.
Schładzamy przed podaniem. Mozzarellę
miksujemy z ziołami, doprawiamy solą
i pieprzem. Na talerz wyciskamy z rękawa
cukierniczego stożki masy serowej, zalewamy
chłodnikiem i posypujemy pecorino startym na
płatki. Skrapiamy oliwą.



Agnieszka Kudłacik
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I wreszcie przechodzimy do przepisów Mistrza Edoardo. 
Oto one:

 ORZEŹWIAJĄCA SAŁATKA Z ARBUZEM

I SZYNKĄ PARMEŃSKĄ

kawałek arbuza,
dwa pomidory (najlepsze bawole serca),
ser burrata,
cienkie plastry szynki parmeńskiej,
rukola, 
liście świeżego szpinaku,
oliwa z oliwek,
sól, pieprz, 
dobrej jakości ocet balsamiczny 
lub krem z octu balsamicznego,
świeża bazylia.
Arbuza i pomidory kroimy w cienkie plastry, 
najlepiej na krajalnicy. 
Na dużym talerzu układamy mix z sałat, na to
naprzemiennie plastry arbuza i pomidora. 
Na środek kładziemy burratę o temperaturze 
pokojowej, obkładamy ją plastrami szynki. 
Wszystko solimy, pieprzymy, skrapiamy oliwą 
i octem balsamicznym. Dekorujemy listkami 
świeżej bazylii.

 RISOTTO AI ASPARAGI CON I GAMBERI, 

(risotto ze szparagami i krewetkami)

pęczek świeżych zielonych szparagów,
10-15 krewetek, najlepiej tygrysich,
1 l bulionu warzywnego, 1 cebula, masło, parmezan,
ryż do risotto, białe wino, natka pietruszki, sól, pieprz.
Szparagi czyścimy, a odrzucone części dodajemy do
wywaru. Odkrawamy główki, resztę gotujemy do
miękkości, po czym miksujemy na krem. Na patelni
rozgrzewamy oliwę, podsmażamy pokrojoną drobno
cebulkę, wsypujemy ryż i szklimy go, a następnie
podlewamy białym winem. Gdy alkohol odparuje,
ryż zaczynamy podlewać bulionem cały czas
mieszając. W połowie gotowania dodajemy krem
szparagowy i główki. W razie potrzeby,
podlewamy ryż bulionem. Solimy do smaku. Na
osobnej patelni na oliwie z oliwek podsmażamy
krótko krewetki. Dodajemy je do risotto.
Dokładamy odrobinę masła i startego parmezanu.
Jeszcze raz sprawdzamy, czy trzeba dosolić lub
dopieprzyć. Wykładamy na talerz i posypujemy
natką pietruszki. Szef Edoardo zdradził mi, że zamiast
bulionu lub jego części można wykorzystać wodę po
ugotowaniu muli. To podkreśla smak risotto.
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Mam nadzieję, że zainspirowałam Państwa 
do gotowania. Ale przede wszystkim zapraszam 
do La Squadry! A PRESTO!!! Do zobaczenia!

I na koniec deser – SEMIFREDDO

Wspaniałe semifreddo jest doskonałe na upały. 
Podam Państwu przepis podstawowy na semifreddo,
albowiem owoce można zmieniać w zależności od
preferencji. Można wykorzystywać zarówno świeże,
jak i mrożone owoce.

Przepis na foremkę keksową.
Przygotowujemy bezę włoską: w rondelku gotujemy
syrop cukrowy ze 150 g wody i 250 g cukru,
doprowadzając do temperatury 121 stopni. 
Osobno w mikserze ubijamy 190 g białka z 50 g cukru.
Do tego powoli wlewamy syrop cukrowy, stale ubijając
masę. Kiedy beza będzie szklista, oznacza, że jest
gotowa – trwa to około 30 min. 
Osobno ubijamy na sztywno 400 g śmietanki 36%.
Można dodać żelatynę lub śmietanfix. Obie masy
łączymy. I teraz możemy dodać puree owocowe.
Tak przygotowaną masę przekładamy do foremki
i mrozimy. Możemy posypać czekoladą, pokruszonymi
ciasteczkami itp.



produkcja 
maszyn rolniczych

ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno
Tel. (24) 355 96 15, Fax: (24) 355 96 35 
Dyrektor Zakładu: Leszek Kaczmarek 

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

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

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

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

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

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

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

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Dyrektor Spółki: Rafał Staciwa

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

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

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

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

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy FCA w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie i układy wydechowe

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

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

administracja księgowa, 
personalna i płace

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

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

produkcja silników do samochodów

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości,
usługi

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

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

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

stan na 30 czerwca 2019 r.

Spółki koncernu CNH Industrial

Spółki Grupy Fiat Chrysler Automobiles

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

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

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

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

  2. FCA Poland S.A.
      

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

  4. Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. 
      

  5. Plastic Components and Modules 
      Poland S.A.
  6. Plastic Components Fuel Systems
      Poland Sp. z o.o.

  7. FCA Services Polska Sp. z o.o. 

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

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

10. Sirio Polska Sp. z o.o.
      

 11. FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. 

12. Gestin Polska Sp. z o.o. 

  1. FCA-Group Bank Polska S.A. 
      

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

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

  2. Iveco Poland Sp. z o.o.
      

  3. CNH Industrial Kutno Polska Sp. z o.o.

      

Spółki joint venture
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