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SZWAJCARIA

Najlepszy   
rodzinny samochód

Nowy Fiat 
Cronos MY 2022

„Znajdź go, jeśli potrafisz”

Chrysler Pacifica 2021 został wyróżniony tytułem „Family Vehicle 
of the Year” za rok 2021 przez kanadyjski magazyn internetowy 
AutoGuide. Tym samym model stał się najczęściej nagradzanym 
minivanem w ciągu ostatnich pięciu lat, z ponad 145 branżowymi 
nagrodami na koncie. Jury AutoGuide’a szczególnie doceniło 
praktyczność, bezpieczeństwo, przestrzeń i styl Chryslera 
Pacifica, zwracając uwagę na szeroki wachlarz funkcji 
bezpieczeństwa jazdy i osób (116) dostępnych w standardzie  
i jako wyposażenie dodatkowe. 

Fiat zaprezentował ekskluzywną serię specjalną  
S Design modelu Fiat Cronos Model Year 2022, która 
wkrótce trafi do salonów sprzedaży w całej Brazylii. 
Samochód w tej wersji wyróżnia się komfortowym 
wnętrzem oraz wyszukanymi elementami wykończenia 
zewnętrznego i wewnętrznego, które wykonano  
z brązu. Model jest wyposażony w system otwierania 
i uruchamiania samochodu bez kluczyka (Keyless 
Entry n’Go), kamerę cofania oraz elektroniczny system 
stabilizacji toru jazdy, a jego bagażnik ma jedną  
z największych pojemności w swojej klasie – 525 litrów.

Tak brzmiał tytuł zabawy w poszukiwanie skarbów, 
zorganizowanej w Szwajcarii z okazji wprowadzenia 
na rynek nowego Fiata 500. Elektryczny hatchback 

marki został rozlokowany w różnych miastach  
w całym kraju, w pobliżu stacji ładowania Evpass.  

Aby wziąć udział w grze, wystarczyło znaleźć 
samochód, zeskanować jego kod QR i odpowiedzieć 
na pytania w mediach społecznościowych. Nagrodą 
była trzydniowa jazda próbna z noclegiem w Gstaad 

lub 20 karnetów Evpass Explorer.

ZE ŚWIATA STELLANTIS

4 Wokół Nas



NIEMCY

Niemcy za Abarthem 
Abarth 595 po raz czwarty z rzędu zdobywa uznanie 
niemieckich czytelników magazynu Auto Bild. Model  
spod znaku Skorpiona po raz kolejny zajął pierwsze miejsce 
w ogólnym rankingu dziesiątej edycji konkursu „The Best 
Brands” w kategoriach „Najlepszy design” i „Najmniejszy 
samochód”. Podwójne zwycięstwo potwierdza zamiłowanie 
niemieckich czytelników do uroczego Abartha i świadczy 
o sukcesie, jaki marka odniosła w Niemczech, zwiększając 
w ubiegłym roku swój udział w rynku o 45% w porównaniu  
z rokiem 2019.

SŁOWACJA

Milionowy egzemplarz 
Citroëna C3
Trzecia generacja Citroëna C3 postawiła kolejny 
kamień milowy na drodze rozwoju w postaci 
miliona egzemplarzy wyprodukowanych aut 
w słowackiej fabryce w Trnavie. To świetny 
rezultat osiągnięty w ciągu zaledwie pięciu lat 
od uruchomienia tam produkcji w listopadzie 
2016 r. Samochód miejski potwierdza tym 
samym swoją pozycję bestsellera marki. 
O jego sukcesie świadczy ponadto fakt 
uplasowania się w pierwszej siódemce najlepiej 
sprzedających się modeli w swoim segmencie 
w Europie w 2020 roku.

CHINY

Opel wyrusza na podbój  
chińskiego rynku

Opel wchodzi na chiński rynek i wprowadza do 
sprzedaży model elektryczny Manta-e. Dyrektor 
generalny Michael Lohscheller powiedział: 
„Obiecaliśmy, że Opel będzie się globalizował  
i dotrzymujemy słowa. Chiny są największym rynkiem 
motoryzacyjnym na świecie i jesteśmy pewni, że 
będziemy się tam rentownie rozwijać. Chińscy klienci 
mogą już oczekiwać naszych produktów i emocji, 
jakie zapewnia ta niemiecka marka. Zmierzamy  
ku zerowej emisji CO2, gdyż CO2 jest nową jakością 
w naszej branży”. 

przygotowane przez redakcję
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ZIELONA REWOLUCJA
W LINGOTTO

Legendarny tor testowy na dachu
dawnej turyńskiej fabryki zamienił się

w wiszący ogród z ponad 40000
roślin oraz w muzeum poświęcone

historii modelu Fiat 500.
W prezentacji Nowej (500)RED wziął

udział słynny wokalista Bono.

ZIELONA REWOLUCJA
W LINGOTTO

Filippo Gallino
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Fiat ulega transformacji,
a wraz z nim dawna fab-
ryka w Lingotto, będąca

symbolem włoskiej stolicy prze-
mysłu samochodowego. Linie
montażowe stanęły w 1982 roku,
a ostatnim modelem wyproduko-
wanym w turyńskim zakładzie,
mieszczącym się przy via Nizza,
była Lancia Delta pierwszej ge-
neracji. Jedyną pozostałością po
tym dawnym terenie przemysło-
wym, przekształconym na prze-
strzeni ostatnich czterdziestu lat

w ogromne centrum handlowo-tar-
gowe, jest dach fabryki. Dziś nie-
używany tor testowy został zamie-
niony na „Casa 500” – muzeum
poświęcone historii i przyszłości
modelu Fiat 500 oraz w „La Pista
500” – asfaltową drogę obsadzoną
ponad 40000 roślin, przeznaczoną
wyłącznie do jazdy samochodami
elektrycznymi produkowanymi
przez koncern Stellantis.
„Turyn ma teraz nowe muzeum
i nowy ogród dostępny dla wszyst-
kich” – powiedział John Elkann,

chairman Stellantis podczas uro-
czystego otwarcia tego miejsca,
które odbyło się 22 września br.
Przy okazji przypomniał, że inwe-
stycje poczynione w produkcję sa-
mochodów elektrycznych w za-
kładzie Mirafiori oraz w zieloną
transformację Lingotto są „od-
zwierciedleniem zaangażowania
koncernu w trwającą obecnie
ewolucję branży motoryzacyj-
nej i zaoferowanie wszystkim ko-
rzyści płynących z innowacyjnej
i zrównoważonej mobilności”.



FIAT, JEEP I RAM
WSPIERAJĄ (RED)
Podczas uroczystego otwarcia mu-
zeum i toru odbyła się również pre-
zentacja nowego modelu (500)RED,
który jest pierwszym samochodem
na świecie stworzonym we współ-
pracy z organizacją non-profit, zaj-
mującą się walką z HIV w krajach
Afryki najbardziej dotkniętych wi-
rusem, takich jak Ghana, Lesotho,
Rwanda, Republika Południowej
Afryki, Suazi, Tanzania, Kenia

i Zam bia. Honorowym gościem
inauguracji na dachu dawnej fab-
ryki w Lingotto był Bono – legen-
darny wokalista irlandzkiego
zespołu U2 i współzałożyciel
organizacji RED. 
W ramach partnerstwa z organiza-
cją (RED) marki Fiat, Jeep i Ram
zobowiązały się przeznaczyć do
2023 roku co najmniej 4 miliony
dolarów na wsparcie działalności
Global Fund w walce z pandemiami
takimi, jak Aids czy Covid-19. 

Nowa (500)RED Fiata nawiązuje do
przesłania organizacji non-profit
skierowanego do szerokiego grona
odbiorców, dlatego seria specjalna
będzie dostępna w całej rodzinie
modeli 500. Nowa (500)RED,
(500)RED, (500X)RED i (500L)RED będą
więc oferowane w kolorze czerwo-
nym, będącym znakiem rozpo-
znawczym zarówno na zewnątrz
(od nadwozia i logo po obudowy lu-
sterek i akcenty stylistyczne na fel-
gach), jak i wewnątrz (deska roz-
dzielcza, akcenty stylistyczne na 
dywanikach podłogowych oraz 
ekskluzywne fotele wykonane
z „Seaqual®”, włókien pochodzą-
cych z przetworzonego plastiku ze-
branego w oceanie), z napisem

FIAT i logo (500)RED na oparciu. 

MUZEUM
„Casa 500”, będąca częścią
kompleksu muzealnego Pina-
coteca Agnelli, kierowanego
przez Ginevrę Elkann, łączy

przeszłość i przyszłość marki,
a wspólnym wątkiem jest metamor-
foza Fiata 500 we wszystkich trzech
generacjach. Muzeum Casa 500
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U góry:
Jedna z sal

muzeum 
„Casa 500”.

Na sąsiedniej
stronie:
Bono na

prezentacji
nowej (500)RED

razem 
z O. François,

G. Elkann, 
prezesem

(RED), J. Lotito 
oraz 

J. Elkannem 
i L. Elkannem 



stanowi skąpaną w świetle otwartą
przestrzeń wystawową, a dzięki
ogromnym przeszkleniom tor
można oglądać ze wszystkich czte-
rech stron ekspozycji.
Wystawa zajmująca ponad 700 m2

jest podzielona na 7 obszarów te-
matycznych. Pierwszy z nich nosi
nazwę Legacy i przedstawia zdję-
cia oraz filmy archiwalne. Kolejna
część Made of Italy prezentuje
dwanaście produktów stanowią-
cych afirmację włoskiego stylu na
świecie. Trzeci obszar o nazwie So-
cial relevance pozwala prześle-
dzić historię Fiata 500 od 1957
roku do dnia dzisiejszego. Czwarty
The poster collection przedsta-
wia dwanaście plakatów z najważ-
niejszych kampanii reklamowych.

Piąty – 3 generations poświęcony
jest ewolucji technicznej i stylis-
tycznej modelu. Obszar Digital 
Counter to rodzaj interaktywnego
„pamiętnika”, w którym można od-
naleźć wywiady i wypowiedzi osób,
które przyczyniły się do sukcesu
legendarnego samochodu. Siódmy
i ostatni obszar to Foreseeing the
future, pozwalający prześledzić
przeszłość, teraźniejszość i przy-

szłość kultowego Fiata 500 na tle
Lingotto, którego oblicze wielokrot-
nie ulegało radykalnej zmianie.

OGRÓD
Ogród to nowoczesny, linearny park
z 28 dużymi wyspami, zajmujący
nieco ponad 7 000 m2 z całkowitej
powierzchni 27 000 m2. Znajduje
się w nim ponad 40 000 okazów,
300 gatunków i odmian roślin. Są
to głównie byliny oraz rośliny, które
rosną bardzo szybko i dają duże
plony. W uprawie drzew i roślin za-
stosowano nowoczesne techniki
ograniczające zużycie wody
i nawozów, stwarzając w ten spo-
sób korzystne warunki do życia
motyli i chrząszczy. W hołdzie dla
orzecha laskowego „nocciola del

Piemon te”, stanowiącego podsta-
wowy składnik słynnego włoskiego
kremu gianduja, w ogrodzie można
obejrzeć także plantację orzechów.
Ponadto wydzielono w nim obszary
dydaktyczne, w których znajdują
się np. gatunki przeznaczone do
naturalnego barwienia, jak również
działy poświęcone jadalnym ga-
tunkom roślin, roślinom zielnym
i owocom leśnym. 
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Przesłanie Bono – lidera
zespołu U2
„Partnerstwo z markami Fiat, Jeep i RAM jest dla
(RED) potężnym orężem w walce z epidemiami
i obojętnością, która stanowi pożywkę dla
wszelkiego rodzaju wirusów. Trudno uwierzyć,
że po 15 latach od założenia organizacji (RED),
walczymy teraz z innym, równie potężnym
wirusem..., ale jeszcze trudniej uwierzyć w to,
że wirus niesprawiedliwości, który od początku
charakteryzował epidemię HIV, występuje także
podczas pandemii COVID. W Afryce zaszczepiono
w pełni mniej niż 5% populacji, podczas gdy
w Europie i Ameryce jest nadwyżka szczepionek.
Musimy zrobić więcej i działać szybko, aby pomóc
milionom ludzi pozbawionym dostępu do
szczepionek, leczenia oraz dostatecznej ilości
sprzętu medycznego, bo jeśli nie zwalczymy
pandemii wszędzie na świecie, nikt nie będzie
mógł czuć się bezpiecznie”.

(RED) – kolor alarmowy
(RED) zostało założone przez Bono i Bobby’ego
Shrivera w 2006 roku, aby zachęcić firmy do walki
z AIDS. Organizacja współpracuje z najbardziej
kultowymi markami i ludźmi, aby dochód
pochodzący ze sprzedaży produktów i wydarzeń
organizowanych przez (RED) przeznaczać na Global
Fund, jedną z największych na świecie fundacji
zajmujących się zdrowiem na całym świecie.
Wśród partnerów (RED) są: Amazon, Apple, 
Bank of America, Louis Vuitton, Mavin Records,
Montblanc, Starbucks, Fiat, Jeep i Ram. Do tej pory
(RED) wygenerował dla Globalnego Funduszu
prawie 700 milionów dolarów, pomagając
ponad 220 milionom ludzi. Pieniądze zebrane przez
partnerów i kampanie (RED) są przeznaczone
bezpośrednio na wzmocnienie systemów opieki
zdrowotnej i wsparcie programów ratujących życie
w społecznościach, w których pandemie uderzają
najmocniej.
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Zapala się iskra elektryzującego Maserati 
Levante Hybrid, w którym technologia 

łą czy się z ekskluzywnością, a moc 
z poszanowaniem środowiska. Wszystko 

z myślą o nadzwyczajnych osiągach.
Stefania Castano

SUV NICZYM
BŁYSKAWICA
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6 
sekund „do setki”, prędkość maksymalna 
240 km/h, a wszystko to dzięki 330 koniom 
mechanicznym i momentowi obrotowemu 

wynoszącemu aż 450 Nm, który osiągany jest już 
przy 2250 obrotach na minutę. To Maserati Levan-
te Hybrid, pierwszy hybrydowy SUV spod znaku 
trójzębu, powstający w zakładzie Mirafi ori w Turynie. 
Po Ghibli to drugi etap podróży, która ma doprowadzić 
markę do elektryfi kacji całej gamy. Zaprezentowany 
podczas podwójnej premiery – wirtualnej na stronie 
houseof.maserati.com i „rzeczywistej” na targach mo-
toryzacyjnych Shanghai Auto Show – Levante Hybrid 
to nie tylko nowy SUV, ale także symbol nowego 
sposobu jazdy. 
Poprawa osiągów bez uszczerbku dla wartości marki, 
czyli zapewnienie przyjemności z jazdy i ekskluzyw-
ności, ale też oszczędność paliwa i poszanowanie 
środowiska: takie jest podejście Maserati do napędu 
hybrydowego. A Levante Hybrid jest tego najlepszym 
wyrazem. Model łączy w sobie dwulitrowy, 4-cylin-
drowy silnik spalinowy – najlepszy w swojej klasie 
pod względem współczynnika mocy do pojemności sko-
kowej (165 KM na litr) – z 48-woltowym systemem 
hybrydowym, który umożliwia odzyskiwanie energii 
podczas zwalniania i hamowania. Jest ona magazyno-
wana w akumulatorze, a następnie przetwarzana przez 
przetwornicę DC/DC na energię wykorzystywaną przez 
tzw. e-Booster. Rezultatem są wysokie osiągi i mini-
malny wpływ na środowisko: wersja hybrydowa tego 
SUV-a, która zawsze występuje z napędem na cztery 
koła, jest bardziej ekologiczna niż wersje spalinowe 
(emituje o 18% mniej CO

2
 niż wersja benzynowa i o 3% 

mniej niż wersja diesel), a na dodatek jest szybsza 

Premierowa 
edycja 

Azzurro Astro. 
Wewnątrz 

technologia 
i niepowtarzalny 

styl
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Nowym Ambasadorem Maserati jest 

David Beckham, światowa ikona sportu, 

fi lantrop, biznesmen i pionier stylu, który 

na fi lmie zasiada za kierownicą sportowego 

SUV-a marki, Levante Trofeo, z silnikiem V8 

o mocy 540 koni mechanicznych: 

www.youtube.com/watch?v=Lj3uIX8C2W8

Salon samochodowy Shanghai Auto Show był ważnym 

wydarzeniem dla marki: można powiedzieć, że był to „salon 

odrodzenia” w tym trudnym okresie. Korzystając z nowego 

etapu, marka Maserati przedstawiła, po raz pierwszy w Chinach, 

supersportowy model MC20 (na zdjęciu), a w ramach światowego 

pokazu przedpremierowego, edycję specjalną F Tributo, dostępną 

- w przypadku modeli Ghibli i Levante - w dwóch ekskluzywnych 

kolorach (Rosso Tributo i Azzurro Tributo), a zainspirowaną 

światem wyścigów oraz jej wyścigową spuścizną. Na stoisku nie 

zabrakło również nowego silnika Nettuno oraz całej gamy modeli 

spod znaku trójzębu. Jeden obszar poświęcony był łączności, 

aby podkreślić zamiłowanie Maserati do innowacji, a drugi 

personalizacji, z Programem Maserati Fuoriserie i jego trzema 

kolekcjami: Corsa, Unica i Futura.

Salon odrodzenia

niż analogiczna wersja z silnikiem wysokoprężnym, 
między innymi dzięki redukcji masy. Hybryda jest bo-
wiem lżejsza od samochodów wyposażonych w silnik 
6-cylindrowy (zarówno benzynowy, jak i diesel), a przede 
wszystkim jej masa została lepiej rozłożona, po-
nieważ akumulator jest umieszczony w tylnej części, 
dzięki czemu optymalnie równoważy ciężar pojazdu, 
nie ograniczając jego ładowności. Pomimo hybrydyzacji 
dźwięk pozostaje bez zmian, tak charakterystyczny 
dla każdego prawdziwego Maserati, a wydobywa się 
go nie poprzez wzmacniacze, ale poprzez zmianę dy-
namiki przepływu spalin i zastosowanie rezonatorów 
dostrojonych tak, aby zapewniać typowy „dźwięk” dla 
samochodów z logo trójzębu. 
Pod względem napędu poczyniono duży krok do przodu, 
ale w jego ślady idzie też estetyka, charakteryzująca 
się – w wersji premierowej – między innymi nowym, 
trójwarstwowym, metalicznym kolorem Azzurro 
Astro (dostępnym w ramach programu personaliza-
cji Maserati Fuoriserie) oraz detalami w kolorze 
niebieskim kobaltowym zarówno na zewnątrz, jak 
i wewnątrz samochodu. 
Technologia też jest na najwyższym poziomie. Levante 
Hybrid to samochód ciągle skomunikowany ze świa-
tem dzięki nowemu programowi Maserati Connect, 
który sprawia, że użytkownik może monitorować stan 
techniczny samochodu oraz otrzymywać informację, 
gdy konieczne jest jego serwisowanie. Za pomocą 
smartfona lub smartwatcha można utrzymywać kon-
takt ze swoim samochodem nawet na odległość, za 
pośrednictwem aplikacji Maserati Connect lub z domu, 
za pomocą osobistego wirtualnego asystenta (Amazon 
Alexa i Google Assistant). Poza tym, na jego „pokładzie” 
można uruchomić hotspot Wi-Fi, aby podłączyć 
nawet osiem  urządzeń oraz MIA (Inteligentny 
Asystent Maserati), aby korzystać między innymi 
z nawigacji z powiadomieniami o ruchu drogowym 
w czasie rzeczywistym i zawsze aktualnymi mapami 
drogowymi. 

Z tego samego materiału
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Elegancki jak limuzyna, dynamiczny 
niczym SUV Citroën C5 X jest najwyższym 

wyrazem stylu, technologii i komfortu marki. 
Wprowadza niepowtarzalne innowacje, takie 
jak zawieszenie Citroën Advanced Comfort, 

które wpłynie na prowadzenie nowej 
generacji modelu.  

Paola Ravizza

DRÓŻOWANIA
ZAPROSZENIE
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Dzięki starannie zaprojektowanemu wnętrzu można 
odnieść wrażenie, że to wygodny salon, a nie 
samochód. Takie odczucia wywołuje nowy fl a-

gowy Citroën C5 X, będący rezultatem udanego połą-
czenia technologii z zakresu bezpieczeństwa i komfortu 
oraz nowej koncepcji stylistycznej, które składają się na 
wyjątkowe, najwyższej klasy doznania podczas jazdy, 
dokładnie takie, jakich oczekują klienci segmentu D.
Zacznijmy od designu: praca projektantów skoncen-
trowała się na dopracowaniu wyrazistej i nowoczes-
nej sylwetki. Na lepszą aerodynamikę ma wpływać 
wydłużona pokrywa komora silnika i wysoko przebie-
gająca linia szyb, a duże koła (o średnicy 720 mm 
z 19-calowymi oponami Tall & Narrow w większości 
wersji) dodają dynamiki tyłowi. Pozycja za kierowni-
cą jest podwyższona, co pozwala na lepszą kontrolę 
drogi. Szeroka pokrywa tylna z niskim progiem za-
ładunkowym jest praktyczna niczym w kombi. Również 
światła są nowoczesne i zaawansowane technologiczne 
dzięki obejmującej refl ektory LED nowej sygnaturze 
świetlnej w kształcie litery V, widocznej w dzień 
i w nocy. W rezultacie, jak wyjaśnia Pierre Leclercq, 
dyrektor działu designu Citroëna, powstał samochód, 

Styl i nowoczesna 
technologia 

w Citroënie C5X

który „łączy w sobie elegancję sedana, dynamikę 
kombi i solidny wygląd SUV-a. Jego wyjątkowa bu-
dowa, aerodynamiczne linie i nowoczesna sygnatura 
świetlna sprawiają, że jest to typowy Citroën, natychmiast 
rozpoznawalny na drodze”. 
Długi na 4,8 metra, szeroki na 1,86 i wysoki na 1,48 m C5 
X będzie dostępny z benzynowymi silnikami spalinowymi 
lub jako hybryda typu plug-in, z najlepszymi syste-
mami ADAS, a na rynku pojawi się w II połowie 2021 r. 

KOMFORTOWY I ZAAWANSOWANY 
TECHNOLOGICZNIE
Zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań inży-
nieryjnych nie odbiło się negatywnie na elegancji czy 
wykorzystaniu przestrzeni. Wręcz przeciwnie, przyczyniły 
się one do zapewnienia dobrego samopoczucia wewnątrz 
samochodu. Jednym z przykładów są siedzenia Advan-
ced Comfort, które zapewniają wygodę porównywalną 
z fotelami domowego salonu, gdyż wykonane są z pianki 
o dużej gęstości i grubej warstwy pianki strukturalnej. 
Dzięki temu pasażerowie utrzymują prawidłową postawę 
ciała przez całą podróż, nawet jeśli jest ona długa. Z ko-
lei dzięki zawieszeniu Citroën Advanced Comfort, 
charakterystycznemu dla marki, wyboje i nierówności 
terenu wydają się nie istnieć. W aktywnej wersji hybry-
dowej typu plug-in zastosowano zawieszenie Citro-
ën Advanced Comfort, które dodatkowo poprawia 
komfort i wrażenia z jazdy. Dzięki możliwości wyboru 
jednego z trzech trybów jazdy system kontroli zawie-
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szenia zwiększa skuteczność działania progresywnych 
amortyzatorów hydraulicznych, zapewniając płynną 
jazdę, zwłaszcza na zakrętach.
Wnętrze jest „wytworne”  i dobrze urządzone, z dużą liczbą 
schowków. Wygospodarowano w nim dużo miejsca dla 
pasażerów zarówno z przodu, jak i z tyłu. Dobre samopo-
czucie zwiększają szklane powierzchnie biegnące wokół 
samochodu oraz otwierany, również przeszklony dach. 
Ważnym szczegółem jest to, że szkło jest laminowane, 
co gwarantuje izolację akustyczną od hałasu z zewnątrz.
Nie zabrakło też miejsca na walizki czy paczki. Bagażnik 
ma pojemność 545 litrów, którą można powiększyć 
do 1640 poprzez całkowite złożenie drugiego rzędu 
siedzeń, które po złożeniu tworzą płaską powierzchnię 
odpowiednią do przewożenia masywnych przedmiotów. 
Pokrywa tylna z automatycznym zamkiem posiada 
specjalną funkcję automatycznego otwierania i zamy-
kania jej bez użycia rąk. Wreszcie niski próg załadunkowy 
sprawia, że samochód jest idealny do codziennego użytku.

W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM 
I BEZPIECZNY
Silnik hybrydowy typu plug-in o mocy 225 KM 
pozwala na przejechanie ponad 50 km w trybie ZEV 
(Zero Emission Vehicle) bez emisji CO

2
, z prędkością 

nawet do 135 km/h. Samochód oferuje zatem duży 
zasięg w trybie elektrycznym na trasach pokonywanych 
codziennie, dzięki czemu przez tydzień można spokoj-
nie jeździć bez silnika spalinowego. A podczas długich 

podróży nie trzeba się martwić o ładowanie, ponieważ 
uruchamia się oszczędny i wydajny silnik benzynowy. C5X 
Plug-In Hybrid to także przyjemność z jazdy oraz cisza.
Wraz z gwarancją silnika o niskim wpływie na 
środowisko samochód zapewnia pasażerom spokój 
bezpiecznej podróży, oferując najlepsze rozwiązania 
technologiczne. Pierwszym z nich jest system Extended 
Head Up Display, czyli kolorowy wyświetlacz, który 
wyświetla obraz na przedniej szybie. W ten sposób kie-
rowca ma informacje na wysokości wzroku i nie musi 
się rozpraszać, by zobaczyć je na wyświetlaczu w desce 
rozdzielczej. W C5X wprowadzono także nowy dla Ci-
troëna system multimedialny: zestawiony z 12-calowy 
ekranem dotykowym HD, czterema gniazdami USB 
typu C oraz funkcją bezprzewodowego ładowania smart-
fonów. System ten aktualizuje się w czasie rzeczywistym 
za pośrednictwem chmury, posiada tabletowy interfejs, 
a wśród wielu rozwiązań zastosowano w nim tzw. „Na-
tural Voice Recognition” – rodzaj osobistego asystenta.
Na koniec warto wspomnieć o bogatym wyposażeniu 
w zaawansowane systemy wspomagające kierowcę, czyli 
ADAS, takie jak system monitorowania martwego pola 
o dużym zasięgu, system Rear Cross Traffi c Alert, który 
wykrywa przeszkody podczas cofania, kamera Vision 360, 
która ułatwia manewry parkingowe, wyświetlając widok 
otoczenia na ekranie dotykowym, czy system Proximity 
Keyless Access and Start, który automatycznie blokuje 
i odblokowuje drzwi, gdy kierowca zbliża się do pojazdu 
lub go opuszcza.  

Wersja 
hybrydowa 
umożliwia 

przejechanie 
ponad 50 km 

na w pełni 
elektrycznym 

zasilaniu. 
Samochodem 
podróżuje się 

niezwykle 
komfortowo 
dzięki cichej 
pracy silnika, 
laminowanym 

szybom 
i zawieszeniu, 
które niemal 
całkowicie 
niweluje 

nierówności 
podłoża
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ABART H 695 ESSEESSE 
POWRACA,       ROZBU              DZAJĄC MARZENIA

Inspiracją do nowej serii specjalnej  
„Collectors Edition” był model  
z 1964 r., który łączy sportowy  

charakter i ekskluzywny styl: 
 aluminiowa pokrywa silnika,  

regulowany spoiler oraz wnętrze  
dopracowano w najdrobniejszych  

szczegółach.
Carola Popaiz
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niu z układem wydechowym Akrapovič oraz innymi 
usprawnieniami zmniejszyło całkowitą masę samochodu 
o 10 kg w porównaniu do Abartha 595 Competizione. 
Dla poprawy właściwości jezdnych, osiągów i aerodynamiki 
w nowym modelu 695 Esseesse umieszczono z tyłu spojler 
regulowany w zakresie kąta nachylenia od 0 do 60°, 
który nawiązuje również do świata wyścigów. Wszystkie 
wspomniane elementy nie tylko podkreślają styl Abartha, 
ale przede wszystkim poprawiają osiągi. Na przykład 
dystans ćwierć mili (400 m) model 695 Esseesse pokonuje 
o 1/10 sekundy szybciej niż wersja Competizione, co w 
praktyce oznacza, że nowy Abarth 695 Essesse „Collectors 
Edition” jest najszybszym samochodem w całej gamie.

PRZESZŁOŚĆ Z TERAŹNIEJSZOŚCIĄ
Liczne estetyczne cechy nadwozia zawierają szereg ele-
mentów inspirowanych przeszłością, nadając 695 Esse-
esse wyjątkowo ekskluzywny charakter. Należą do nich 
białe detale z przodu i z tyłu, obudowy lusterek i naklejki 
boczne. Koloru białego są również 17-calowe felgi z czer-
wonymi elementami w części centralnej, pod nimi znajdu-
ją się czerwone zaciski hamulcowe Brembo, na bokach 
umieszczono logo 695, a z tyłu emblemat 695 Esseesse. 
Uwagę zwracają także dwie tytanowe końcówki układu 
wydechowego Akrapovič, zapewniające niepowtarzalny 
dźwięk i emocje, na drodze jak i na torze wyścigowym, co 
przekłada się na przyjemność prowadzenia.
W ekskluzywnym wnętrzu modelu 695 Esseesse na pierw-
szy plan wysuwają się fotele z napisem „one of 695” na 

Na lata 60. przypada złota dekada marki z logo 
Skorpiona, które oznaczało szybkość, odwagę 
i doskonałe osiągi. Spośród wszystkich modeli 

największe emocje wielbicieli marki wzbudzał model 695 
Esseesse, stworzony jako sportowy samochód miejski 
o dobrych osiągach, który poddano następnie modyfika-
cjom, aby zyskał bardziej zadziorny charakter. Samochód 
ten wyróżniał się m.in. silnikiem o pojemności skokowej 
zwiększonej do 690 cm3 i mocy 38 KM, umożliwiającej 
osiągnięcie prędkości 140 km/h. Obecnie, po upływie pra- 
wie 60 lat marka z logo Skopriona powraca, aby serca 
fanów zabiły szybciej dzięki nowej edycji „Collectors 
Edition”, wyprodukowanej w limitowanej liczbie zaledwie 
1390 aut, charakteryzujących się doskonałym przyspie-
szeniem i właściwościami jezdnymi. 
Głównym celem podczas projektowania nowego Abartha 
było obniżenie masy, zmiana jej rozkładu i zwrócenie  
uwagi na aerodynamikę. Nowe 695 Esseesse wyróżnia 
się nie tylko z estetycznego punktu widzenia, ale także 
dzięki nowej aluminiowej pokrywie silnika lżejszej o 
25% w porównaniu do tej z innych wersji, co w połącze-

Białe detale nawiązujące 
do przeszłości  

wzbogacają nową 
 edycję Abartha
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Na stronie po 
lewej, Abarth 
695 Esseesse 

„Collectors 
Edition”.  

Obok model  
z lat 60. U dołu 
ekskluzywne 

wnętrze 
nowej edycji 
limitowanej

zagłówkach w kolorze nadwozia. Model jest oferowany w 
kolorze czarnym Scorpione i Szarym Campovolo. Na 
uwagę zasługują także czerwone pasy bezpieczeń-
stwa i białe poszycia siedzeń, deska rozdzielcza po-
kryta materiałem Alcantara, na której w prawym dolnym 
rogu widnieje wykonany laserowo napis 695 Esseesse. 
Dla podkreślenia wyścigowego charakteru Abartha zasto-
sowano w nim liczne elementy z włókna węglowego, 
m.in. gałkę dźwigni zmiany biegów, nakładki na pedały 
oraz wstawki na kierownicy. 

SILNIKI I DANE TECHNICZNE
Nowy Abarth 695 Esseesse jest wyposażony w potężny 
turbodoładowany silnik 1.4 T-jet, który zapewnia moc 
180 KM i moment obrotowy równy 250 Nm przy 3   000 
obr./min., maksymalną prędkość 225 km/h (ze spojle-
rem ustawionym w pozycji 0°) i przyspieszenie od 0 do 
100 km/h w zaledwie 6,7 sekundy. Sportowy charakter 
podkreślają amortyzatory Koni FSD na obu osiach oraz 
wydajny układ hamulcowy z 4-tłoczkowymi zaciskami ha-
mulcowymi z przodu i wentylowanymi tarczami o średnicy 
305/240 mm z tyłu. Seryjnie w 695 Esseesse zastosowano 
przekładnię manualną, ale na życzenie dostępna jest zau- 
tomatyzowana, sekwencyjna skrzynia biegów Abarth z za-
montowanymi na kierownicy łopatkami do zmiany biegów.
Jeśli chodzi o technologię i łączność, Abarth 695 Esseesse 
został wyposażony w system informacyjno-rozrywko-
wy Uconnect z nawigacją satelitarną, 7-calowym 
ekranem dotykowym z kompatybilnością z Apple CarPlay 
i Android Auto oraz radiem cyfrowym DAB.  
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NA PIERWSZYM PLANIE

W dniach 6-8 października br. Stadion Śląski w Katowicach gościł
uczestników I Europejskiego Forum Przyszłości, pretendującego do
miana jednego z ważniejszych wydarzeń tego typu w środkowej
części Europy. W czasie debaty poruszano tematykę wyzwań
cywilizacyjnych, społecznych i gospodarczych współczesnego
świata, w tym przyszłości europejskiej gospodarki, ale także
województwa śląskiego. Forum stało się też okazją do
zorganizowania obchodów 25-lecia Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, która wg Financial Times jest najlepszą strefą
w Polsce, Europie i nr 2 na świecie i pozostaje jednym z kluczowych
narzędzi zwiększania atrakcyjności Polski. Podczas uroczystej gali
poświęconej jubileuszowi zarząd KSSE, w podziękowaniu za
wieloletnią współpracę, uhonorował spółkę FCA Poland statuetką
Ambasadora Marki KSSE, przyznawaną czołowym inwestorom.
W imieniu FCA Poland wyróżnienie odebrali Sławomir Bekier,
dyrektor finansowy i Tomasz Gębka, dyrektor Zakładu Tychy. 

Statuetka „Ambasadora KSSE” 
dla FCA Poland

Gwiazdki 
dla Świetlikowa

W dniach od 1-10 października
pracownicy spółek byłej Grupy
FCA i byłego Groupe PSA
zostali zaproszeni do wzięcia
udziału w biegu charytatywnym
na rzecz Fundacji Śląskie
Hospicjum dla Dzieci
Świetlikowo jako jedna drużyna
Stellantis. Pod uwagę wzięto
sytuację epidemiczną w kraju,
dlatego zasady odbiegały od
standardowych imprez
biegowych. Każdy pracownik
zainteresowany tą inicjatywą
musiał wpłacić darowiznę

o minimalnej wartości 10 zł na rzecz Świetlikowa, a następnie
pokonać 1-, 5- lub 10-kilometrową trasę w wybranym terminie
i w dowolnym miejscu. Konieczne było również dokonanie pomiaru
biegu za pomocą swojego urządzenia/ aplikacji i przesłanie tych
danych w formie screenów do organizatorów biegu. 
W chwili oddania gazety do druku nie ma jeszcze wyników biegu,
ale jesteśmy przekonani, że zwycięzcami zostali wszyscy
uczestnicy, bo pokazali, że szczytny cel można wspierać także 
przez aktywność sportową. 

Grupa Iveco ma nowe logo korporacyjne, stanowiące
kolejny krok w kierunku zakończenia wydzielenia tej
działalności z CNH Industrial, co ma nastąpić na
początku 2022 roku. 
W skład nowego holdingu wejdzie 8 marek.
Ich tożsamość została podkreślona w logo, poniżej
którego w centrum znajdują się wiodące marki Grupy:
Iveco, prekursorski producent szerokiej gamy lekkich,
średnich i ciężkich pojazdów użytkowych, oraz
FPT Industrial, „serce” Grupy, które zaopatruje inne
marki w silniki i zaawansowane napędy. Obok nich
znajdują się marki autobusów i autokarów Iveco Bus
i Heuliez; producent wysoko specjalistycznych
pojazdów do obrony i ochrony ludności IVECO Defence
Vehicles; ekspert w dziedzinie ciężkich pojazdów
budowlanych i do prac w kamieniołomach Astra;
dostawca pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego
Magirus; wreszcie, na strategicznej pozycji, Iveco
Capital, finansowe ramię Grupy Iveco, które obsługuje
wszystkie inne marki.

Nowe logo 
Grupy Iveco



przygotowane przez redakcję

Nowy partner 
w sektorze baterii
Niemiecka marka Mercedes dołącza do konsorcjum
ACC (Automotive Cells Company) utworzonego
w zeszłym roku przez Stellantis i TotalEnergies w celu
opracowania akumulatorów do nowych pojazdów
elektrycznych. Każdy z trzech wspólników będzie
posiadał jedną trzecią udziałów w spółce i zobowiązuje

się do zwiększenia planu wydajności ACC do
co najmniej 120 GWh do 2030 roku. 

Strategiczną wartość umowy
podkreślił prezes
Stellantis Carlos
Tavares, który
powiedział: „Dzięki
temu partnerstwu,
które opiera się na
dzieleniu się
umiejętnościami,

technikami
wytwarzania i synergią,

zrobiliśmy kolejny krok w naszym planie stania się
liderem branży motoryzacyjnej, ze wszystkimi
14 markami zaangażowanymi w oferowanie najlepszych
i w pełni zelektryfikowanych rozwiązań, zdolnych
zaspokajać potrzeby klientów”. 

W poprzednim numerze publikowaliśmy artykuł
o inicjatywie First Baby Born, w ramach której
świeżo upieczeni rodzice zatrudnieni
w FCA Poland otrzymali listy gratulacyjne
i podarunki w postaci jeździków
nawiązujących wyglądem do
produkowanego w tyskim zakładzie
Fiata 500. Wśród nowo narodzonych
dzieci obdarowanych zabawką
Fiata 500 była również Marysia,
córka Dawida Czembora,
pracownika Logistyki Transportu
w Bielsku-Białej. Pan Dawid
przysłał na adres redakcji
zdjęcie zadowolonej
z czerwonego
samochodzika córci,
pisząc: „Serdecznie
dziękuję za prezent,
który sprawił
(i z pewnością będzie
sprawiał) naszej Marysi
wiele radości”. Gorąco
Marysi tego życzymy! 

Inicjatywa 
First Baby Born

Nowy 
Jeep Grand Cherokee 2022
Jeep® zdobywa kolejne szczyty, świętując 80-lecie swojego istnienia i wprowadzając na rynek w Stanach Zjednoczonych
pierwszego zelektryfikowanego Jeepa Grand Cherokee 4xe wraz z najwszechstronniejszym, terenowym Grand Cherokee,
nową wersją Trailhawk. Piąta generacja Jeepa Grand Cherokee oferuje zupełnie nową architekturę pojazdu, nowy napęd
hybrydowy plug-in, zmieniony wygląd nadwozia, nowe wnętrze oraz innowacyjne technologie w segmencie
pełnowymiarowych SUV-ów. Marka, oferująca najwszechstronniejsze terenowo SUV-y, zmierza w kierunku swojej przyszłości
pod hasłem „Zero Emission Freedom”, a nowy Jeep Grand Cherokee będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie
i udoskonalonym pod względem napędu 4x4 Jeepem Grand Cherokee w historii.
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W ROZALINIE
PO WŁOSKU

Zielona Alfa Romeo Giulia GTAm, stojąca 
na platformie koło pałacu w Rozalinie, 
stanowiła ogromną atrakcję dla blisko 
tysiąca uczestników zlotu Forza Italia, 
który odbył się w sobotę, 18 września.

Anna Borsukiewicz, zdjęcia: Jerzy Kozierkiewicz i Arch. Stellantis
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Zloty organizowane od dziesię-
ciu lat przez „Klub miłośników 
motoryzacji i kultury włoskiej 

ForzaItalia.pl” mają swoją renomę. Są 
największą tego typu imprezą w Pol-
sce. Nic więc dziwnego, że dyrekcja 
Grupy Stellantis postanowiła właśnie 
na tym zlocie zaprezentować po raz 
pierwszy Giulię GTAm, czyli Giulię 
Quadrifoglio w jeszcze wyższej spe-
cyfikacji i lepszych osiągach uzyska-
nych w wyniku współpracy koncer-
nu z zespołem Sauber Engineering  
z F1 Alfa Romeo Racing ORLEN. 
O samochodzie, który jest homolo-
gowany jako seryjny, ale udowadnia 
swe wyścigowe walory na torach mó-
wił dziennikarzom Hubert Iwaniuk, 
Product Manager Alfy Romeo. Podkre-
ślił, że wyprodukowano jedynie 500 
egzemplarzy Giulii GTA oraz GTAm, 
a dziś dostępnych zostało zaledwie 
30. Spośród sprzedanych samocho-
dów 6 trafiło do nabywców z Polski  
i wszystkie są modelami GTAm.
„Ten rok jest w ogóle korzystny dla 
marki Alfa Romeo – mówił Rafał 
Grzanecki, dyrektor marki. – W po-
łowie września sprzedaliśmy w Polsce 
tysięczny samochód (Giulia w wer-
sji Veloce z napędem na cztery koła 
Q4). Stało się to o niemal 3 miesiące 
wcześniej niż w 2020 roku”. 
W porównaniu do ubiegłego roku Alfa 
Romeo odnotowała sprzedaż wyższą 
o 32%, dynamicznie przekraczając 
22-procentowy wzrost na rynku sa-
mochodów osobowych i zwiększając 
w nim swój udział.
Rafał Grzanecki nakreślił także strate-
gię marki na nadchodzące lata. Mó-
wił o rozszerzeniu do 5 lat (prze-
bieg do 200 tys. km) gwarancji na 
wszystkie samochody Alfy Romeo, 
promowaniu marki przez Rober-
ta Kubicę jako jej Brand Ambassa-
dora, a przede wszystkim o planach 
produkcyjnych na nadchodzące lata. 
Znajduje się w nich elektryfikacja mo-
deli, a także wprowadzanie nowych 
od przyszłego roku. Pierwszym bę-
dzie Tonale, który wejdzie na rynek 

w czerwcu z silnikami benzynowym 
i dieslem, a koło listopada w wer-
sji hybrydowej. Kolejne lata przynio-
są m.in. odświeżenie modeli Giulia 
i Stelvio (2023 r.) i nowy samochód 
o roboczej nazwie KID.
Wróćmy jednak do rozalińskiego par-
ku, stanowiącego piękną scenerię dla  
samochodów włoskich marek. Giu-
lii GTAm towarzyszyły Giulia w wersji 
Quadrifoglio oraz auto nowej, limito-
wanej serii 6C Villa d’Este. W ich są-
siedztwie stanęły kolejne Alfy należą-
ce do prywatnych właścicieli, a także 
inne samochody włoskich marek: Fia-
ty, Abarthy, Lancie, Maserati, Ferrari.
Jak mówią bywalcy, w dniach zlotów 
Forza Italia cały teren zamienia się we 
włoskie miasteczko. Można w nim 
zobaczyć zarówno pojazdy nowe, jak 
i modele dla wielu osób „kultowe”, bo 
zarówno znaczące w historii marek, 
jak i wiążące się z ich osobistymi mo-
toryzacyjnymi wspomnieniami. Dla-

tego oblegano i fotografowano rów-
nież fiaciki 126p i Fiata 125p z 1975 
roku, czy podziwiano pięknego Fiata 
130 Coupé z 1974 roku. Najstarszy-
mi modelami tegorocznej imprezy by- 
ły Fiat 1300 powstałe w 1962 roku 
i o rok starszy Fiat 1100D. 
Zlot Forza Italia 2021 przygotowy-
wany był i odbywał się przy zacho-
waniu sanitarnych obostrzeń. Po raz 

Na zlocie 
było bardzo 

kolorowo, ale 
dominowała 

barwa 
czerwona.

Poniżej: Rafał 
Grzanecki, 

dyrektor marki 
Alfa Romeo



Jakub 
Strzemżalski 

i Maciej 
Słupecki  

z załogą rajdu 
nawigacyjnego. 
Na dole strony: 

Fiat 1100D  
w konkursie 

elegancji
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pierwszy ograniczono liczbę uczest-
ników, czyli samochodów i ich załóg 
oraz widzów, tak, że już przed impre-
zą bilety na nią zostały wyprzedane. 
W zlocie, jak ocenił jego komandor 
Jakub Strzemżalski, uczestniczy-
ło około 330 samochodów i około 
tysiąca osób, biorąc pod uwagę 400 
odwiedzających oraz zarejestrowane 
załogi, przyjeżdżające zwykle w dwu- 
lub trzyosobowych składach. Wiele 
z nich to weterani, uczestnicy po-
przednich edycji imprezy, członko-
wie licznych klubów i grup skupia-
jących miłośników włoskich marek 

samochodów, takich jak m.in. War-
szawscy Alfaholicy, Alfaholicy Szcze-
cin, Alfisti Łódź, Alfisti Północ, Klub 
Alfa Romeo Pomorze, Lubelski Klub 
Alfa Romeo, Lancia Klub Polska, Fo-
rum Fiata Punto czy Klub Fiat Stilo. 
Na obu parkingach, gdzie ustawiano 
samochody i w alejach rozalińskie-
go parku było tłoczno, a „zlotowi-
czom” nie przeszkadzała pogoda, zu-
pełnie nieprzypominająca tej ze sło-
necznej Italii. Zmarznięci mogli się 
jednak rozgrzać, korzystając z wło-
skich frykasów oferowanych na spe-
cjalnych stoiskach lub przebywając 

w dużym namiocie, gdzie odbywały 
się konferencje i prelekcje dotyczą-
ce zarówno samochodów, jak wra-
żeń z podróży nimi. 
Tradycyjnym elementem zlotu był 
rajd nawigacyjno-turystyczny. 
Jego uczestnicy, wyposażeni w tzw. 
itinerery, czyli specjalne opisy 40-ki-
lometrowej trasy, wyruszyli na dro-
gi, poznając malownicze zakątki Ma-
zowsza w okolicach Rozalina i roz-
wiązując zagadki przygotowane dla 
załóg. W rajdzie, organizowanym jak 
zwykle przez Macieja Słupeckie-
go, dyrektora sportowego imprezy, 
uczestniczyło 41 samochodów. Zwy-
cięzcą okazała się załoga z nume-
rem startowym 18 w składzie Mag-
da i Jakub, jadąca Fiatem Seicento 
z 2000 roku.
Drugim z „żelaznych” punktów złotu 
był konkurs elegancji. Wystąpiło 
w nim kilkadziesiąt samochodów – 
najróżniejszych, od Cinquecento „po 
dziadku” do stylowego, żółtego Fiata 
130 Coupé. Konkurs wygrała załoga 
Joanna i Ryszard startująca Alfą Ro-
meo Spider Veloce z 1980 roku.
Rozalin żegnał uczestników zlotu 
deszczem, jakby „rzewnymi łzami” 
opłakiwał koniec tak pięknej imprezy. 
A przecież gościł ją już po raz drugi 
(zlot Forza Italia odbywał się tu już 
w 2014 roku) i miłośnicy włoskiej 
motoryzacji na pewno będą chcieli 
tu jeszcze powrócić. 





Ponad 130 Jeepów i 400 miłośników 
tych aut świętowało na bieszczadzkich 

szlakach 80. urodziny marki podczas 
czterech dni pełnych wrażeń. Bohaterami 

tegorocznego Camp Jeep PL były Jeep 
Wrangler 4xe i nowy Jeep Compass.  

CAMP JEEP 2021

Opr. Mira Malich, zdjęcia Arch. Stellantis

28 Wokół Nas



poradziły sobie z nim perfekcyjnie.
Na potrzeby Camp Jeep PL przy go-
ścinnym Hotelu Skalny SPA zbudowa-
ne zostało miasteczko Jeep z du- 
żymi parkingami, a przed wejściem 
do hotelu stanęła scena, biuro, sklep 
i liczne pojazdy demonstracyjne oraz 
ekspozycje wystawców, oferujących 
akcesoria przeznaczone do tych mo-
deli. Wieczorem zaś w miasteczku 
Jeepa odbywały się koncerty. 
W przypadającą w tym roku 80. 
rocznicę powstania marki Jeep nie 
mogło zabraknąć nawiązania do hi-
storii marki. Tuż obok sceny prezen-
towane były zabytkowe Jeepy Wil-
lysy MB, z jednym, według history-
ków, najwierniej odrestaurowanym 
modelem w Polsce. Tuż obok znalazł 
Jeep Wagoneer, model powszech-
nie uważany za pierwszy luksusowy 
model SUV na świecie. Dumnie pre-
zentował się też stojący obok, znako-

micie odrestaurowany Jeep CJ-7.
Camp Jeep PL stanowi niebywałą 
okazję dla zaprezentowania i pro-
mowania pojazdów Jeepa oraz sty-
lu życia, jaki ze sobą niosą. Jeep to 
pasja łącząca ich właścicieli, która 
tworzy szerokie grono przyjaciół.  

Camp Jeep PL to cyklicz-
na impreza cieszącą się 
ogromnym zainteresowa-

niem wśród Jeepersów. Tym ra-
zem organizatorzy na miejsce spo-
tkania wybrali Bieszczady, gdzie  
w dniach od 9-12 września po raz 
siódmy spotkali się właściciele le-
gendarnych terenówek.
W tym roku gwiazdami Camp Jeep 
PL były modele Jeep Wrangler 4xe 
z napędem hybrydowym plug-in 
oraz nowy Jeep Compass. To do 
nich ustawiały się kolejki chętnych, 
aby choć na kilka chwil usiąść za 
kierownicą i przetestować ich im-
ponujące osiągi. 
Przez cztery dni Bieszczady, z licz-
nymi połoninami i dolinami, stano-
wiły idealną scenerię dla pojazdów 
marki Jeep. Tegoroczna impreza od-
była się według sprawdzonego już 
scenariusza. Uczestnicy zostali po-
dzieleni na pięć grup, które rota-
cyjnie zaliczały pięć różnych kon-
kurencji. Jedna z atrakcji odbywa-
ła się na Jeziorze Solińskim, gdzie 
uczestnicy przesiadali się z Jeepów 
na elektryczne motorówki i żaglów-
ki. W ramach trzech kolejnych Je-
epersi wyruszali swoimi pojazdami 
na trasy turystyczno-widokowe, pro-
wadzące malowniczymi bieszczadz-
kimi szlakami. Ostatnie, najtrudniej-
sze zadanie stanowił przejazd przez 
nieczynny kamieniołom, ale Jeepy 

Na trasie, 
a powyżej 
uczestnicy 
Camp Jeep, 
dla których 
zlot stanowi 

obowiązkową 
pozycję  

w corocznym 
kalendarzu 

imprez
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Jego pomysłodawcą było Mu-
zeum Skarb Narodu, gro-
madzące klasyki motoryzacji, 

a inspiracją do zorganizowania tej 
imprezy stała się trzydziesta rocz-
nica wyprodukowania pierwszych 
Fiatów Cinquecento w Tychach. 
„Nie spodziewaliśmy się takiego 
odzewu – mówi Robert Brykała, 
założyciel muzeum. – Gdy podczas 
rajdowej odprawy zapytaliśmy, skąd 
przyjechali uczestnicy, usłyszeliśmy: 
Katowice, Bielsko-Biała, Radom, 

Anna Borsukiewicz, zdjęcia: Łukasz Wasilczuk

AWANS
Aż 69 Fiatów Cinquecento zebrało się 

25 września na dziedzińcu Wydziału 
Samochodów i Maszyn Roboczych 

Politechniki Warszawskiej, by wziąć 
udział w „I rajdzie Cinquecento 2021”. 

Sosnowiec, Sandomierz, Gdańsk, 
a nawet Świdnica i Rzeszów. Nie-
którzy musieli więc jechać wiele 
godzin, by w sobotni ranek stawić 
się na starcie rajdu”.
Dziedziniec Wydziału Samochodów 
i Maszyn Roboczych Politechniki War-
szawskiej, który użyczył swego tere-
nu na rozpoczęcie rajdu, zapełniał się 
„w oczach”. Wjeżdżające samochody 
ustawiano w rzędach, ich właści-
ciele meldowali się w biurze rajdu, 
gdzie otrzymywali numery startowe 

DO ROLI KLASYKA

i komplety dokumentów niezbędnych 
podczas imprezy. A potem zaczyna-
ło się wielkie oglądanie, kupowanie 
pamiątkowych, rajdowych koszulek 
i kubków, a przede wszystkim po-
równywanie samochodów. Niektóre 
miały jeszcze stare, czarne tablice 
rejestracyjne, a na kilku można było 
podziwiać oznaczenia „Made By 
FSM Fiat Licence” świadczące, że 
powstały najwcześniej, jeszcze gdy 
zakłady w Bielsku-Białej i Tychach 
nie należały do Fiata. 
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Na I rajd 
Cinquecento 
przyjechało 

69 załóg. Wraz 
z samochodami 

organizatora 
w wydarzeniu 
uczestniczyło 

79 Fiatów 
Cinquecento
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Uczestnicy rajdu byli w różnym wieku, 
często młodsi od swych samochodów 
odziedziczonych np. po dziadkach. Inni 
kupili je niedawno za bezcen od pierw-
szych właścicieli. „Te samochody będą 
postrzegane za jakiś czas zupełnie 
inaczej, jako klasyki – mówi Maciej 
Bień, komandor rajdu, prywatnie 
właściciel dwunastu Cinquecento, 
w tym trzech z 1991 r. – Podobnie 
było kilka lat temu z Fiatami 126p”.
Podczas odprawy zawodników 
komandor omówił trasę, wyjaśniał 
tajniki jej opisu, zwracał uwagę na 
to, by przestrzegać przepisów ru-
chu drogowego. Impreza odbywała 
się bowiem na miejskich ulicach. 
Organizatorzy rajdu zadbali zresztą 
o kontrolę tego punktu regulaminu, 
mierząc prędkość nadjeżdżających 

zawodników na ul. Gniewkowskiej, 
gdzie ograniczenie wynosiło 40 km/h 
i kilka załóg „zarobiło” tam maksy-
malny wymiar punktów karnych.
Oceniane były też zadania, które 
musiały wykonywać załogi. Niektó-
re przysporzyły uczestnikom rajdu 
sporo kłopotów. Na pierwszym PKP 
(Punkcie Kontroli Przejazdu) zloka-
lizowanym przy Stadionie Gwardii 
odpowiadali na pytanie, jaka jest 
różnica długości Fiatów Cinquecento 
i 126p. Okazało się, że tylko dwie za-
łogi udzieliły poprawnej odpowiedzi. 

Zadanie na drugim punkcie polegało 
na rozpoznaniu, w jakich wojewódz-
twach zarejestrowano Fiaty Cinque-
cento (prezentowane na zdjęciach 
auta miały czarne tablice rejestra-
cyjne). Inne konkurencje wymaga-
ły zręczności, np. przeprowadzenia 
metalowego oczka po powyginanym 
metalowym pręcie tak, żeby nie spo-
wodować zwarcia, czy jak najszyb-
szego ułożenia z klocków wizerunku 
samochodu. Jeszcze inne – rozpo-
znania kadrów z fi lmów, w których 
grał Fiat Cinquecento lub odpowiedzi 
na pytania z historii motoryzacji. Poza 
tym zawodnicy poszukiwali na trasie 
obiektów znajdujących się na zdję-
ciach umieszczonych w rajdowych 
dokumentach, liczyli ograniczenia 
prędkości inne niż 50 km/h.

Wszystko to dokumentowali na 
kartach drogowych oddawanych 
na mecie rajdu zlokalizowanej przy 
ul. Jagiellońskiej, gdzie mieści się 
Muzeum Skarb Narodu. Po podlicze-
niu wyników okazało się, że rajd był 
dosyć trudny, szczególnie dla załóg, 
które nigdy wcześniej nie brały udzia-
łu w takich zawodach. Zwyciężyła 
w nim załoga nr 37 z Warszawy, 
drugie miejsce przypadło załodze 
nr 29, również warszaw-
skiej, a trzecie – nr 6 
z Chorzowa.

Zwycięzcami czuli się jednak 
wszyscy uczestnicy imprezy, 
podkreślając, że była ona pełna 
atrakcji. Pozwoliła nie tylko zawrzeć 
nowe znajomości z właścicielami 
podobnych samochodów, a przede 
wszystkim docenić je – poczuć, że 

nie są to „graty” i „złomy”, lecz już 
klasyki. Cinquecento bowiem było 
kolejnym Fiatem w historii polskiej 
motoryzacji, który 30 lat temu zmie-
nił jej obraz, otwierając drogę do 
świata nowych technologii produk-
cji, otwartego rynku i nowoczesnego 
serwisu. 

Tego dnia Fiaty 
Cinquecento 
opanowały 
Warszawę



Koncern Stellantis wkroczył 
na drogę prowadzącą do 
mobilności ekologicznej już 

20 lat temu, dzięki czemu wdraża 
obecnie awangardowe rozwiązania 
technologiczne w samochodach oso-
bowych i lekkich pojazdach użytko-
wych (LCV). Firma wprowadziła już 
na rynek liczne modele z zerową 
emisyjnością, a obecnie pracuje nad 
kolejnymi jedenastoma zelektryfi ko-
wanymi pojazdami, które pojawią się 
do końca roku. W sumie do sprzedaży 
trafi  40 modeli zeroemisyjnych. 
Wśród nich znajdą się samochody 
użytkowe z wodorowymi ogni-
wami paliwowymi, które zostaną 
wprowadzone na rynek pod markami 

Paola Ravizza

OGNIWA WODOROWE
Do końca 2021 na rynku zadebiutują 

lekkie samochody użytkowe 
z wodorowymi ogniwami paliwowymi, 

wprowadzone przez marki Peugeot, 
Citroën i Opel. Wodór stanowi kluczowy 

element transformacji energetycznej.

Peugeot, Citroën i Opel. Począt-
kowo będą one dostępne na rynku 
europejskim jedynie dla fi rm (B2B) 
w dwóch wersjach długości nad-
wozia i w odmianie z kierownicą po 
lewej stronie.
„Ogniwa wodorowe – mówi Harald 
Wester – Chief Engineering Offi -
cer – stwarzają ogromne możliwości 
szczególnie w segmencie samocho-
dów użytkowych LCV. W Stellantis 
uważamy, że ta oferta zaspokoi 
wszelkie oczekiwania i potrzeby 
rynku oraz profesjonalnych klien-
tów, zapewniając dostawę zrówno-
ważonych pojazdów spełniających 
zaostrzone normy środowiskowe”.
Działania w zakresie zrównoważo-

nego transportu dotyczą oferty na 
nowe układy napędowe, ale także 
dostępności samochodów użytko-
wych, w których stosowane są nowe 
technologie gwarantujące te same 
parametry, jakimi dysponują pojazdy 
z napędem tradycyjnym, takie jak 
wspomniana ładowność i moc, ale 
również koszty oraz, co bardzo ważne 
w przypadku paliw alternatywnych, 
wsparcie dla powszechnego systemu 
zaopatrzenia.
Grupa Stellantis już od jakiegoś czasu 
pracuje nad rozwojem napędu wo-
dorowego, ponieważ jest przeko-
nana o wyjątkowych właściwościach 
pojazdów z wodorowymi ogniwami 
paliwowymi, takich jak zerowa emi-
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Harald Wester – Chief 

Engineering Offi cer – 

oświadczył, że „misją 

koncernu Stellantis 

jest zagwarantowanie 

swobody poruszania się 

poprzez proponowanie 

bezpiecznych, 

dostępnych i zrównoważonych rozwiązań. 

A Stellantis Engineering zamierza stać się 

liderem w sektorach odgrywających zasadniczą 

rolę w transformacji rynku samochodowego, 

którymi są elektryfi kacja i autonomiczna jazda, 

łączność i sztuczna inteligencja w zakresie 

usług i ewolucyjnych funkcji autonomicznej 

jazdy oraz analiza globalnego cyklu życia (w tym 

neutralność węglowa)”.

W jaki sposób działa ogniwo wodorowe?

syjność, duży zasięg i trwające 
trzy minuty błyskawiczne łado-
wanie. Oprócz tego, systemy stero-
wania ogniwami paliwowymi stano-
wią uzupełnienie innych, całkowicie 
elektrycznych rozwiązań, spełniając 
w ten sposób oczekiwania klientów 
pokonujących duże dystanse wyma-
gające częstego tankowania i poru-
szających się również po centrach 
miast, w których konieczne staje się 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń. 
Rozwój tej technologii podyktowany 
jest także względami politycznymi. 
Dla Unii Europejskiej wodór stanowi 
bowiem kluczowy element transfor-
macji energetycznej, co potwierdził 
powołany przez Komisję Europejską 
sojusz na rzecz czystego wodoru (Eu-
ropean Clean Hydrogen Alliance). 
Organizacja wyasygnowała ponad 
60 miliardów euro na utworzenie 
w Europie wodorowego ekosystemu, 
który zapewni infrastrukturę dla po-
jazdów zasilanych wodorem.

ROZWIĄZANIE 
DLA KAŻDEGO KLIENTA
Układ napędowy z wodorowymi 
ogniwami paliwowymi, opracowany 
przez koncern Stellantis, stanowi po-
średnie rozwiązanie między dwiema 
konfi guracjami ogniw wodorowych, 
które jest podyktowane potrzebami 
klientów. W Centrum Rozwoju Tech-
nologii Wodorowych i Wodorowych 
Ogniw Paliwowych (Center of 

Competence Hydrogen & Fuel 
Cells) koncernu Stellantis, działa-
jącym w miejscowości Rüsselsheim 
w Niemczech, opracowano archi-
tekturę ogniwa wodorowego 
średniej mocy, zapewniającego za-
sięg 400 kilometrów. Jest to możliwe, 
ponieważ ogniwo działa w połączeniu 
z systemami odzyskiwania energii 
i plug-in, umożliwiając tankowanie 
w niespełna trzy minuty. 
Aby zapewnić optymalne parametry 
mocy i ładowności, poszczególne ele-
menty układu napędowego umiesz-
czono poza przestrzenią ładunkową, 
w której znajdują się akumulatory 
napędu elektrycznego.
Przy opracowywaniu wspomnianego 
rozwiązania Centrum z Rüsselsheim 
współpracowało ze spółką Faurecia 
(światowym liderem w produkcji wy-
posażenia samochodowego) oraz pro-
dukującą ogniwa wodorowe spółką 
Symbio. 

Rola Stellantis Engineering

Ogniwa wodorowe wytwarzają energię elektryczną, która jest dostarczana do 

silnika elektrycznego odpowiedzialnego za trakcję, w wyniku reakcji wodoru 

z tlenem w obecności katalizatora. Jedynym produktem ubocznym spalania jest 

para wodna. W odróżnieniu od akumulatora litowo-jonowego ogniwo wodorowe jest 

przetwornikiem energii, a nie systemem jej magazynowania. Na zdjęciu przedział 

ładunkowy pojazdu użytkowego Stellantis zasilanego wodorem, na którym pokazano 

rozwiązanie zastosowane z myślą o umieszczeniu w pojeździe trzech butli z wodorem.
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PIERWSZY MODEL SPÓŁKI
POLSKI FIAT 

Po I wojnie światowej na rynku pojawił
się Fiat 501, który był odpowiedzią Fiata
na Forda T. Model odniósł sukces w całej

Europie i nie tylko. W latach 20. był 
także jednym z najpopularniejszych

samochodów w Polsce.
Filippo Gallino, zdjęcia: NAC, arch. Satiz Poland



Wkrótce po zakończe-
niu I wojny światowej
Fiat wprowadził na

rynek nową gamę samochodów,
do której należały trzy modele:
najmniejszy Fiat 501 (o pojemno-
ści skokowej 1,5 l, mocy 23 KM
i długości 3,85 m), Fiat 505
(o pojemności skokowej 2,3 l,
mocy 30 KM i długości 4,12 m)
i największy Fiat 510 (o pojemno-
ści skokowej 3,5 l, mocy 46 KM
i długości 4,55 m). 
W pierwszej połowie lat dwudzie-
stych produkcja Fiata, ze względu
na ograniczony popyt na rynku wło-
skim, była niska w porównaniu
z producentami z innych krajów. Od
końca I wojny światowej do 1925
roku fabryka wyprodukowała około
100 tysięcy samochodów, z czego
najwięcej (około 67 tysięcy sztuk)
najmniejszego i najtańszego modelu
Fiat 501, który występował w róż-
nych odmianach nadwozia (najpo-
pularniejsza torpedo, ale także se-
dan, spider i coupé) oraz w różnych
wersjach: Sport, Colonial i Taxi. 

PRZEŁOMOWY MODEL
W HISTORII FIATA
Model 501 posiadał wszystkie ce-
chy, by stać się najpopularniejszym
powojennym samochodem. Nie był
to jeszcze ekonomiczny samochód,
gdyż ówczesna sytuacja społeczno-
gospodarcza nie pozwalała na uru-
chomienie takiej produkcji. Mimo
to był to model najbardziej do niego
zbliżony, biorąc pod uwagę możli-
wości projektowe i produkcyjne
tamtych czasów. 
Fiat 501 odegrał ważną rolę, po-
nieważ był pierwszym samochodem
wytwarzanym zgodnie z nową poli-
tyką przemysłową fabryki, dającą
początek wielkoseryjnej produkcji.
Pierwszy problem, z którym musiał
się zmierzyć, dotyczył unifikacji czę-
ści różnych typów samochodów. To
pociągnęło za sobą normalizację,
a w konsekwencji doprowadziło do
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Na stronie
obok:

ubawiło nas 
to zdjęcie, bo
widoczne na
nim modele-

zabawki
przypominają
samochody

uczestniczące
w zlocie

chirurgów (fot.
na dole str. 39)

redukcji liczby samych części.
Dzięki intensywnym pracom unifi-
kacyjnym zużycie stalowych rur zre-
dukowano o 70%, rur metalowych
z ponad tysiąca do 36, a liczbę ło-
żysk kulkowych z kilkuset do 52.
W ten sposób wszystkie obszary
produkcji, obejmujące transport,
magazynowanie, obróbkę i montaż,
stały się o wiele prostsze. Ujednoli-
cenie części, a także zastąpienie
ich łączenia za pomocą nitów i śrub
zgrzewaniem elektrycznym ode-
grało zasadniczą rolę przy opraco-
waniu nowego modelu. 
Ten elegancki, solidny i wydajny sa-
mochód, charakteryzujący się
w tamtym okresie chłodnicą o za-
okrąglonym kształcie, stał się praw-
dziwą legendą. Na przełomie lat
1920-21 pojawiła się także wersja

sportowa modelu seryjnego, za kie-
rownicą której wielu zawodowych
i sportowych kierowców odnosiło
liczne zwycięstwa w międzynaro-
dowych rajdach samochodowych.
Fiat 501 odegrał bardzo ważną rolę
w historii koncernu również ze
względu na fakt, że stanowił odpo-
wiedź włoskiej fabryki na próbę zdo-
minowania rynku europejskiego
przez amerykańskiego Forda.
W 1919 roku nie tylko Włochy, ale
również inne kraje europejskie prze-
chodziły trudny okres odradzania
gospodarek po zakończeniu wojny.
Dokonujące się zmiany były żmudne
i uciążliwe, a przemysł z wielkim
trudem podnosił się z wojennej za-



wieruchy. Amerykański konstruktor
samochodowy Henry Ford posta-
nowił wykorzystać tę sytuację i pod-
bić europejski rynek motoryzacyjny
za pomocą modelu Ford T. Zmusiło
to europejskich producentów do
opracowania samochodów mogą-
cych z nim konkurować, do których
należał Fiat 501 (razem z francu-
skim Citroënem 10 HP typ A).

FIAT 501 W POLSCE
W Polsce sprzedaż samochodów
ruszyła na nowo dopiero w lutym
1922 roku, kiedy to Główny Urząd
Przewozu i Wywozu wyraził zgodę
na import samochodów przy zacho-
waniu handlowych środków ochron-
nych (stawki celne), które hamowały
zapędy motoryzacyjne społeczeń-
stwa, stojąc na straży bilansu płat-
niczego kraju. Ceny aut i tak były
w tamtych czasach bardzo wysokie
w stosunku do średnich zarobków
przeciętnego Polaka, a uwzględnia-
jąc obowiązujące stawki celne, na

zakup samochodu mogli pozwolić
sobie tylko nieliczni najbogatsi
przedsiębiorcy, instytucje pań-
stwowe czy firmy taksówkarskie.
Magazyn „Auto” w numerze 7/1924
opublikował szacunkowe dane sta-
tystyczne na temat marek samo-
chodów jeżdżących po polskich dro-
gach w 1923 roku. Spośród 4 242
samochodów 381 stanowiły Fiaty.
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Przejazd
taksówek ulicą

Krakowskie
Przedmieście.

Widoczne
skrzyżowanie
ulic u wylotu

ul. Królewskiej.
Warszawa,

1926 r.
Pierwsza
taksówka
z lewej:  
Fiat 501



fabrykę Polski Fiat przy ulicy Sa-
pieżyńskiej 6, w Warszawie, w 1926
roku. Drugie zdjęcie, odnalezione
w ogromnym archiwum NAC,
przedstawia salon sprzedaży spółki
Polski Fiat, mieszczący się w Hotelu
Europejskim w Warszawie, który
otwarto w 1922 roku.
Poszukiwania zdjęć zostały uwień-
czone sukcesem dopiero po ukaza-
niu się mojej książki, podczas prze-
glądania przeze mnie ciekawej pracy
opublikowanej przez Muzeum Re-
gionalne w Jarocinie (k. Poznania):
„Dr Leon Idaszewski – Wspomnienia
Wygnańca i Więźnia z Jarocina
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Więcej było tylko modeli Forda,
tj. 487. W numerze 9/1925
wspomnianego magazynu tak pi-
sano o samochodach poruszają-
cych się po Warszawie: „Większość
aut jeżdżących po naszych drogach
należy do marek Ford i Fiat (model
501), ponieważ są to samochody
lekkie, niedrogie, zapewniające ni-
skie zużycie paliwa”. 
Jak wynika z moich badań, przed-
stawionych w opracowaniu „Tak po-
wstawał Polski Fiat”, pomiędzy ro-
kiem 1922 i 1925 spółka Polski
Fiat sprzedała w naszym kraju
1200-1300 samochodów, w więk-
szości Fiatów 501. Mimo że polski
rynek był ciągle ograniczony eks-
port modeli Fiata nad Wisłę był
w tamtym okresie istotny dla turyń-
skiego producenta, ponieważ sta-
nowił 2% całej jego produkcji, a to
wcale niemało.

„PERFEKCYJNE” ZDJĘCIE
W ubiegłym roku, pisząc historię
Polskiego Fiata, długo szukałem,
ale bez powodzenia, „polskiego”
zdjęcia Fiata 501, który można
uznać za pierwszy model wprowa-
dzony na rynek przez warszawski
oddział marki Fiat. Właściwie byłem
w posiadaniu dwóch zdjęć, na któ-
rych najprawdopodobniej uwiecz-
niono kilka Fiatów 501, jednak fo-
tografie są zbyt małe i niewiele na
nich widać. 
Pierwsze zdjęcie przechowywane
w zbiorach archiwum historycz-
nego w Turynie przedsta-
wia zabytkową

Powyżej:
Hotel Europejski

w latach 20.,
w którym
mieścił się
salon Fiata.

Obok:
dwa Fiaty 501

przed
Zakładami

Polskiego Fiata
na ulicy

Sapieżyńskiej 6.
Warszawa, 

1926 r.
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(2018)”. Zdjęcie (zamieszczone
u góry) przesłał mi z wielką troską
i sympatią Jacek Kranz, wnuk
Leona Idaszewskiego. Pochodzi ono
z 1925 roku i przedstawia model
Fiata 501 torpedo zakupiony przez
jego dziadka. „Dziadek był bardzo
dumny i zadowolony z tego nabytku,
– napisał do mnie pan Kranz w liście
przesłanym wraz ze zdjęciem – choć
sam nie posiadał prawa jazdy, dla-
tego zatrudnił kierowcą, p. Fran-
ciszka Gronowskiego (na zdjęciu po-
wyżej za kierownicą). O ile wiem, to
był pierwszy taki samochód w Ja-
rocinie w tamtych czasach”. 
Doktor nauk medycznych, Leon Ida-
szewski, urodzony w 1887 roku,
należał do elity przedwojennego Ja-
rocina. We wstępie do książki czy-
tamy, że po wybuchu wojny: „naj-
pierw został aresztowany przez
Niem ców, potem przetrzymywany
w obozie przejściowym w Cerek-
wicy, a następnie z całą rodziną wy-

siedlony do Generalnej Guberni.
Stamtąd trafił do obozu koncentra-
cyjnego na Majdanku, a potem do
Oświęcimia. Wyraziste poglądy po-
lityczne dr. Idaszewskiego nie za-
skarbiły mu przychylności władzy
ludowej. Szykany ze strony władz
wynagradzały mu wdzięczność

i szacunek pacjentów. Wyrazem
tego były tłumy mieszkańców Ja-
rocina, które odprowadzały „Pana
Doktora” na cmentarz katolicki po
jego śmierci w 1956 roku. Osobiste
przeżycia stały się dla Leona Ida-
szewskiego kanwą do spisania
Wspomnień Wygnańca i Więźnia
z Jarocina. Niecodzienna wierszo-
wana forma tekstu, czyni z tych
wspomnień prawdziwą perełkę”.

INNE ŚWIADECTWA
HISTORYCZNE
Trudno jest znaleźć w Polsce zdjęcia
z lat dwudziestych, zwłaszcza gdy
chodzi o bardzo konkretny cel takich
poszukiwań. Sytuacja ta wynika
przede wszystkim z faktu, że w tam-
tych czasach samochody należały
do rzadkości, podobnie jak aparaty
fotograficzne. Bombardowania
i zniszczenia wojenne nie oszczędziły
także archiwów państwowych, 
prywatnych i rodzinnych. Można



więc sobie wyobrazić moje zasko-
czenie, kiedy podczas kolejnego
przeszukiwania Internetu natknąłem
się na dwa historyczne zdjęcia.
Pierwsza fotografia przedstawia sie-
dzącego na tylnym siedzeniu sa-
mochodu przedsiębiorcę Włady-
sława Paschalskiego (1883-1927),
założyciela i właściciela Fabryki Ma-
szyn Precyzyjnych w Warszawie,
który w okresie międzywojennym
był jednym z największych produ-
centów maszyn dla przemysłu ty-
toniowego. Zdjęcie, opublikowane
przez Aleksandrę Stefaniak na fa-
cebookowej stronie „Polska na
przedwojennej fotografii”, nie za-
wierało informacji na temat modelu
samochodu.
Drugie zostało zrobione przez zna-
nego fotografa Jana Malarskiego,
który w 1926 roku uwiecznił wy-
cieczkę uczestników zjazdu chirur-
gów po odwiedzeniu fabryki che-
micznej Ludwik Spiess i Syn w Tar-
chominie (obecnie Białołęka w War-

szawie). Pośród stojących przed
fabryką taksówek sfotografowano
również Fiata 501 torpedo. Zdjęcie
pochodzi ze zbiorów Narodowego
Archiwum Cyfrowego.
Na wzmianki o modelu Fiat 501,
nieudokumentowane niestety zdję-
ciami, natrafiłem również w dwóch
dość znanych opracowaniach,
opublikowanych w 1985 roku. Cho-

dzi o „Moje dwa i cztery kółka” Wi-
tolda Rychtera, który we fragmencie
dotyczącym niejakiego Koziań-
skiego, „współwłaściciela zakładów
graficznych, będących spadkobier-
cami słynnej drukarni Orgelbranda”
pisze: „sprzedał on swego Indiana
z wózkiem i przesiadł się na piękny
samochód FIAT 501, którym nota-
bene często jeździłem”. 

39Wokół Nas

Od góry:
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Renault



pracę. Po zapuszczeniu motoru sły-
szało się tylko lekki gwizd silnika.
Kiedyś zrobiłem dzięki temu kawał
przechodniowi. W letnią niedzielę
wiozłem z Pragi przez most Ponia-
towskiego pasażera do Warszawy.
Był upał, ławki w alej 3 Maja były
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zajęte przez spacerowiczów. (…).
Gdy dojeżdżam do Nowego Światu,
jakiś bezmyślny gość zszedł z chod-
nika czytając gazetę i przechodził
przez jezdnię. Nie daję sygnału
dźwiękowego, lecz na najmniej-
szych obrotach silnika podjeżdżam,
przecinam mu drogę i staję przed
nim. Nie słysząc niczego, facet dalej
idzie i nadziewa się na przód mo-
jego samochodu (…). Zderzywszy
się z maską silnika tak się prze-
chodzień wystraszył, że zaczął tań-
czyć taniec świętego Wita. Dostał
szoku. (…). Mój pasażer trzymał
się za brzuch ze śmiechu. Był tak
rozbawiony, że zaprosił mnie na po-
częstunek do restauracji „Cristal”
w Alejach Jerozolimskich”.
Przeszukiwanie źródeł historycznych
stanowi prawdziwą pasję, cudowną
podróż w przeszłość, która może do-
prowadzić do nieoczekiwanego celu,

W drugiej książce, zatytułowanej
„Pamiętnik warszawskiego taksów-
karza”, Marian Sękowski wspomina
pierwszą taksówkę, którą jeździł
w połowie lat 20., będącą jednym
z pięciu egzemplarzy Fiata 501, na-
leżących do firmy Taxi-Lux. Na stro-
nie 63 wspomina: „Rozpoczynałem
jazdę na fiatach i tak się do nich
przyzwyczaiłem, że mi się podobały
najbardziej z wszystkich innych sa-
mochodów. Lubiłem ich cichą

Czterocylindrowy silnik benzynowy chłodzony wodą.
Napęd na koła tylne, 4-biegowa skrzynia biegów plus
wsteczny bieg.
Pojemność skokowa 1460 cm3,
moc 23 KM przy 2600 obr./min.
Prędkość maksymalna 70 km/h.
Zużycie paliwa 10,5 l/100 km.
Długość 3850 mm,
szerokość 1480 mm.
Masa 915 kg (torpedo),
1000 kg (sedan).
Instalacja elektryczna 12 wolt
ładowana prądnicą.
Skórzana tapicerka i dywaniki
podłogowe (z przodu maty gumowe, z tyłu wykładzina
dywanowa). 
Hebanowe elementy wykończenia wnętrza.
Typy nadwozia: torpedo trzydrzwiowy, sedan dwudrzwiowy
otwierany z przodu, coupé de ville
3-drzwiowy, coupé 2-drzwiowy, spider 2-drzwiowy.
Hamulce bębnowe kół tylnych podłączone stalowymi
linkami do pedału i dźwigni ręcznej (od 1923 r. hamulce

bębnowe do wszystkich 4 kół).
Kolory nadwozia: zielony, czerwony, brązowy, szaro-

niebieski perłowy oraz ciemnoszary w wersji sedan
i torpedo. Granatowy, ciemnoczerwony i szary

w wersji spider i coupé. Błotniki i inne
elementy zewnętrzne zawsze malowane

proszkowo w kolorze czarnym.
Do wyposażenia wnętrza należał

zawsze fotel dwuosobowy przedni 
oraz kanapa tylna dla wersji z długim

nadwoziem lub składana kanapa (zwana
również „kanapą teściowej”) dla wersji

z krótkim nadwoziem.
Deska rozdzielcza w kolorze nadwozia zawierała dość
bogate oprzyrządowanie umieszczone w niewielkim panelu
środkowym; wskaźnik poziomu paliwa i amperomierz po
bokach, stacyjka na klucz, przycisk startu (z rozrusznikiem
elektrycznym) oraz wyłączniki świateł zewnętrznych.
Po dwóch stronach panelu znajdował się również zegar
i prędkościomierz. Całość oświetlała niewielka lampa
umieszczona nad panelem. Wyprodukowano łącznie około
67 tysięcy egzemplarzy.

Parametry techniczne i inne ciekawostki FIAT 501 (1919-1926)

Fiat 501 stanowił
kamień milowy

w rozwoju
włoskiej

motoryzacji



umożliwiając poznanie ducha epoki
bez jakichkolwiek interpretacji i nu-
żących objaśnień. Jeśli natrafiłeś na
inne fotografie przedstawiające
Fiata 501 lub modele z tamtej epoki,
takie jak Fiat Zero z pierwszego
dziesięciolecia lub Fiat 508 z lat
trzydziestych, napisz do mnie na ad-
res gallino@satiz.pl. Będę Ci bardzo
wdzięczny i obiecuję, że opublikuję
Twoje zdjęcia w najbliższych nume-
rach pisma „Wokół Nas”. 
Na zakończenie jeszcze kilka słów
o źródłach bibliograficznych, z któ-
rych pochodzą najważniejsze infor-
macje podane w tym artykule:
F. Gallino, „Tak powstawał Polski
Fiat”, Satiz Poland, 2019; M. W Ma-
jewski, „Rozwój motoryzacji w Dru-
giej Rzeczpospolitej”, Wydawnictwo
Naukowe UP w Krakowie, 2016;
D. Giacosa, „Progetti alla Fiat prima
del computer”, Automobilia, Mi-
lano 1988, Riccardo P. Felicioli,
„Fiat 1899-1999”, Automobilia, Mi-
lano 1999; „Fiat 501, 502 e 503”,
Il Cammello, Torino, 2017. 
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Zakład
w Lingotto.

U góry:
montaż modelu

Fiat 501.
Turyn, 1925 r.

Obok:
Fiat 501 Torpedo
przygotowywany
do wysłania za

granicę.
Turyn, 1923 r.
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OSIEM SERÓW 
ZOŚMIU REGIONÓW WŁOCH

True Italian Taste to projekt realizowany
w ramach rządowego programu

„The Extraordinary Italian Taste”. Jego
celem jest zwiększanie świadomości

konsumentów na temat istoty
autentyczności włoskich produktów

rolno-spożywczych oraz ich promocja.
Krzysztof Kowalski



i żmudnej obróbce. Ty-
siące serów zwykle znaj-
duje się w magazynie
i każdy taki ser co tydzień na-
leży odwracać i myć wilgotną ście-
reczką. Mycie skorki tworzy tłustą, kre-
mową warstwę i sprzyja fermentacji bak-
terii, która odpowiada za intensywny, prze-
nikliwy zapach i charakterystyczną ceg-
lastoczerwoną skórkę. Puzzone di Moena
di Malga dobrze komponuje się ze świe-
żymi i suszonymi figami.
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Projekt True Italian Taste jest realizowany w 23
krajach na całym świecie (w Polsce prowadzi
go Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa) i ma

na celu zwrócenie uwagi zagranicznego klienta na
świadomy zakup żywności w 100% wyprodukowanej
we Włoszech. W ten sposób postanowiono przeciw-
działać tzw. Italian Sounding, którym określa się zjawisko
niewłaściwego używania słów, kolorów, lokalizacji, ob-
razów, nazw i przepisów, sugerujące włoskie pocho-
dzenie produktów i dań, które w rzeczywistości niewiele
mają wspólnego z Włochami.
Szósta edycja projektu była prowadzona we współpracy
z organizacją „Slow Food”, promującą dobrą żywność,
tradycyjną kuchnię różnych regionów świata i ogólnie
ekologiczną, zdrową i zróżnicowaną dietę dla każdego.
Organizacja wspiera małych włoskich producentów
serów, by ich niszowe produkty pozostały częścią lo-
kalnej tradycji.

FORMAGGIO LATTERIA TURNARIA
Na terenach Friuli były niegdyś powszechne spółdzielnie
mleczarskie, które nazywano „latteria turnaria”. Stanowiły
one od wieków filar wiejskiej gospodarki Friuli. Był to
łatwy i ekonomiczny sposób gospodarowania mlekiem
do produkcji sera na niewielką skalę, typowym dla re-
gionu, z licznymi rolnikami rozproszonymi w każdej
wiosce. Funkcjonujący wtedy proces zmianowy (tur-
naria – zmiany) był zgodny z pradawnym zwycza-
jem łącznia mleka z gospodarstw kilku rodzin
i wspólnego wytwarzania sera, zgodnie z tą
samą zasadą co wypiek chleba, który miał
miejsce w każdej wiosce. System oparty na
idei współpracy zaczął stopniowo zanikać

po II wojnie światowej. Dziś liczbę ostatnich turnaria
można niemal policzyć na palcach jednej ręki, choć nie-
które mają wiekową tradycję, jak chociażby mleczarnia
w Campolesi di Gemona założona w 1908 roku i funk-
cjonująca do dziś. Ser Latteria Turnaria to ser wytwarzany
z surowego mleka krowiego, który leżakuje przez okres
jednego roku. Ser ten nie zawiera żadnych komercyjnych
kultur starterowych. Mleko pochodzi z małych mleczarni
od krów lokalnej rasy – najczęściej Pezzata Rossa.
Krowy te jedzą siano, do którego dodaje się świeżą
trawę. Skórka sera Latteria Turnaria jest gładka i ela-
styczna. Wnętrze jest półtwarde, dość elastyczne, koloru
kości słoniowej lub jasno słomkowożółtej. Ser smakuje
bardzo dobrze w połączeniu z białym pieczywem, wa-
rzywami lub sałatkami. Dobrze komponuje się też z mło-
dymi białymi winami.

PUZZONE DI MOENA DI MALGA
Malga oznacza pastwisko alpejskie, na którym latem
pasą się zwierzęta lub rustykalną konstrukcję z ka-
mienia i drewna, w której jednocześnie latem nocowali
pasterze, zwierzęta miały stajnię i przetwarzano mleko.
Puzzone po polsku można przetłumaczyć jako „śmier-
dzioch”. Silny zapach tego sera z Trydentu tworzy się
w procesie dojrzewania, podczas którego każdy 

krąg poddawany jest
specyficznej
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STRACCHINO ALL’ANTICA DELLE VALLI
OROBICHE
Nazwa stracchino prawdopodobnie pochodzi od słów
stracch, stracco – co po włosku znaczy „wyczerpany
ze zmęczenia”. Zmęczenie to odnosi się do sera, który
był produkowany w Lombardii podczas postojów na
trasie wypasu przy użyciu niewielkich ilości mleka wy-
dojonego od krów wyczerpanych wędrówką. Z tego też
względu proces produkcji musiał odbywać się szybko
bez konieczności podgrzewania mleka oraz długiego
czasu na zsiadanie i odsączanie. Stracchino all’antica
delle valli orobiche to tłusty, smaczny i lekko pikantny
ser. Dzięki obróbce i wilgotności produkt uzyskuje nie-
powtarzalny smak, który przechodzi z maślanego kremu
tuż pod skórką do wyrazistego wnętrza, bardziej zwar-
tego i kruchego. 
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PECORINO A LATTE CRUDO DELLA
MAREMMA
W prowincji Grosseto cztery rzeki dzielą Maremmę na
cztery żyzne równiny: Fiora, Ombrone, Pecora i Albegna.
To właśnie ta część Toskanii znana jest z wypasu owiec
od czasów średniowiecza. Sezonowość wypasu i zni-
koma obecność osad mieszkalnych nie sprzyjały po-
wstawaniu stałych przedsiębiorstw serowarskich. Do-
piero w XX wieku Maremma stała się głównym miejs-
cem produkcji Pecorino w Toskanii. Tym, co wyróżnia
ser, jest to, że producenci karmią owce lokalnymi zbo-
żami i wytwarzaną paszą, która jest czasem nawet
przygotowywana we własnym gospodarstwie. Do pro-
dukcji Pecorino a latte crudo della Maremma używa
się wyłącznie surowego mleka, bez żadnych dodatków.
Ser wyróżnia się różnymi zapachami: mlekowym (roz-
topione masło), owocowym (suszone owoce orzecha
laskowego) i warzywnym (skoszona trawa). 

CACIORICOTTA DEL CILENTO
Ser wytwarzany jest przez cały rok na terenach Cilento
w Kampanii, które są bogate w śródziemnomorskie za-
rośla, krzewy, krzaczaste trawy i niskie drzewa. To właś-
nie stanowi pożywienie kóz, z których mleka wytwarza
się Cacioricotta del Cilento. To właśnie występowanie
makii śródziemnomorskiej definiuje aromat tego sera,
gdyż wyróżnia się wysoką zawartością olejków eterycz-
nych. Po dłuższym sezonowaniu ser staje się twardy,
zwarty i lekko pikantny. Jest idealnym dodatkiem do fu-
silli z ragu z baraniny – typowej potrawy tego regionu.

CACIOCAVALLO PODOLICO DEL GARGANO
Caciocavallo podolico del Gargano to ser pochodzący
wyłącznie z mleka bydła rasy Podolica, które ma wyjąt-
kową zdolność przystosowania się do trudnych warun-
ków wypasu w Apulii. Krowy żywią się m.in. różnymi
dzikimi ziołami, które nadają mleku, a następnie serowi
szczególne cechy. Proces dojrzewania sera odbywa się
tradycyjnie w jaskiniach, który to nadaje serowi bardzo
wyrazisty smak. Wyczuwany jest posmak ciętych ziół,
gorzkich kwiatów, wanilii i przypraw, które czynią go
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jednym z najbardziej aromatycznych włoskich serów
dojrzewających. Ser ma zwarte wnętrze w kolorze białym,
przechodzącym w słomkowożółty i charakterystyczny
kształt pękatej gruszki zakończonej niewielką główką. 

MAIORCHINO
Maiorchino wyróżnia się spośród innych sycylijskich
serów wyjątkowym rozmiarem.
Ser Maiorchino może osiągać średnicę 35 cm i wagę
co najmniej 10 kg, a czasem nawet 18 kg. Właśnie te
wyjątkowe wymiary formy pozwalają serowi stawić
czoło długiemu sezonowaniu, które może wynosić od
co najmniej 8 do nawet 24 miesięcy. Ser odgrywa klu-
czową rolę podczas karnawału w gminach Novara di
Sicilia i Basico. W czasie zabawy, z elementami rywa-
lizacji, pasterze biegają przez główne ulice miasteczka
i toczą kręgi sera owinięte cienkim sznurkiem. Wyzwanie
polega na tym, żeby zademonstrować, jak szybko
toczy się dany krąg, a wygrywa ten, który
dotrze na metę w stanie nienaruszonym.
Gdy Maiorchino jest młode ma mniej
intensywny smak, zdominowany
przez nuty maślanki. Natomiast,
gdy dojrzewa dłużej niż rok na-
biera aromatu masła, dojrza-
łych jabłek i zielonej trawy,
które to nuty stają się trwałe
i wyraziste. 

Krzysztof Kowalski to bloger, dziennikarz i ekspert elektromobilności.
Ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej, a od kilku lat
prowadzi blog o podróżach justKowalski.pl. Jego teksty, jako niezależnego
dziennikarza, publikowało wiele mediów turystyczno-podróżniczych, kulinarnych
i motoryzacyjnych. Na swoim blogu opisuje własne podróże – był w ponad 70.
krajach – oraz publikuje wywiady, w których znane osoby opowiadają o swoich
doświadczeniach z podróżowaniem. W oddzielnej sekcji umieszcza porady
dotyczące podróżowania i przygotowań przed nimi. Na blogu znajdują się także
opisane wrażenia z podróży samochodami z alternatywnymi napędami.

FIORE SARDO
Fiore oznacza kwiat. Nazwa tego sera z Sardynii praw-
dopodobnie pochodzi od użycia kwiatu ostu jako do-
datku do podpuszczki, jednak inne świadectwa histo-
ryczne mówią, że do produkcji Fiore Sardo używano
form z drzewa dzikiej gruszy lub kasztanowca, na któ-
rych dnie rzeźbiony był kwiat. Metoda produkcji Fiore
Sardo jest tradycyjna i pozostała praktycznie niezmieniona
od wieków. Surowe, pełne mleko owcze z Sardynii prze-
chowuje się w miedzianych kotłach. Następnie, rozdrob-
niona masa przekładana jest w formy o charakterystycz-
nym kształcie ściętego stożka. Fiore Sardo to szlachetny,
pradawny ser o silnej „osobowości”, która wyczuwana
jest szczególnie, gdy ser jest bardzo dojrzały. 
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GADŻETY

NATURALNE 
MYDŁA DO RĄK
Dzieciaki zaczęły nowy rok szkolny z nowymi zasadami. Z tyłu
głowy ciągle powinno być dbanie o higienę, zwłaszcza dłoni.
Naturalne antybakteryjne mydło do rąk dla dzieci Ananas i kokos
Yope to produkt do zadań specjalnych. Receptura mydła zawiera
najdelikatniejsze substancje myjące, jednocześnie działając
antybakteryjnie, a przy tym jest bezpiecznie dla skóry dzieci –
usuwa złe bakterie i dba o te, które wzmacniają naturalną
odporność skóry. Ekstrakty z ananasa i kokosa nawilżają
naskórek i chronią przed podrażnieniami. Yope ma w swojej
ofercie także naturalne mydła do rąk dla
dzieci, które delikatnie myją i pielęgnują
skórę dłoni (Kokos i mięta, Jaśmin). Zawierają 
one specjalnie wyselekcjonowane, naturalne,
bezpieczne składniki, w tym aktywny żel 
z aloesu, który koi i głęboko nawilża.
Dzięki neutralnemu pH nie naruszają
naturalnej bariery ochronnej skóry.
Mają przyjazną, łatwą do spłukania
konsystencję. Każde z mydeł zawiera
cenne wyciągi roślinne.

KOMIKSOWA KOLEKCJA
Słynna firma odzieżowa Benetton wypuściła kolekcję o nostalgicznym
wydźwięku – część modeli ubrań wykorzystuje motywy plastyczne ze
słynnych „Fistaszków”, które od wielu lat bawią i, za sprawą jednego 
z najbardziej znanych filozofów - psa Snoopy’ego, zmuszają do refleksji. Ubrania
z „Peanuts” są dostępne dla kobiet, mężczyzn oraz dzieci. Nigdy nie jest się zbyt dorosłym, aby ubrać się 
w wizerunek Snoopy’ego, ptaszka Woodstocka oraz Charliego Browna i jego przyjaciół. Świetnie, że Benetton wraca do
ikonicznych postaci z przeszłości. Kolekcja z pewnością znajdzie wielu fanów, zwłaszcza wśród klientów, którzy wychowali się
na komiksach i kreskówkach Charliego Schulza.

PIELĘGNACJA UST
Usta, niesłusznie, bywają zapomnianym obszarem twarzy.
Dla osób zmagających się z suchością, pękającymi
kącikami jest jednak dobra wiadomość. Laboratorium 
Flos-Lek przygotowało dla swoich klientów wegańską serię
pielęgnacyjną do tych właśnie okolic. Zestawy składają się 
z cukrowego peelingu oraz maski regenerującej. Wszystko
podane w bardzo ładnej, kobiecej i słodkiej formie, a do
tego zaopatrzone w ciekawe zapachy - gruszkowy,
jagodowy, limonkowy, tropikalny, wiśniowy, cytrynowy. Brzmi

przepysznie i podobnie działa.
W sam raz na jesienne
pierzchnięcia i podrażnienia.
Czas też zacząć domowe

zimowe Spa.



SŁUCHAWKI 
NOWEJ
GENERACJI
Galaxy Buds Pro to
najnowocześniejszy 
z dotychczasowych modeli
słuchawek premium firmy
Samsung, stworzony, by zapewnić
maksimum możliwości i najwyższej
jakości dźwięk. Urządzenie jest w stanie 
oddzielić głos rozmówcy od szumów pochodzących 
z otoczenia, niweluje także zakłócenia wywołane przez wiatr.
Muzyka wyłącza się samodzielnie w momencie rozmowy.
Słuchawki przełączają się automatycznie pomiędzy
urządzeniami – na przykład podczas oglądania filmu na
tablecie w momencie, kiedy musimy odebrać telefon. Przy
pełnym naładowaniu czas ciągłej pracy podczas słuchania
to 8 godzin. Zainspirowane innowacyjnym kształtem
spektakularnych słuchawek Buds Live, Galaxy Buds Pro
posiadają udoskonalony wygląd i jeszcze bardziej
ergonomiczny kształt. Design najnowszych słuchawek
wpływa znacząco na lepszą jakość dźwięku, są one również
lepiej dopasowane. Ich konstrukcja zmniejsza powierzchnię
kontaktu ucha z urządzeniem, poprawiając komfort
użytkowania i zmniejszając wrażenie zatkania ucha.
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WODOOSZCZĘDNE 
ZMYWANIE
Firma Bosch wprowadziła na rynek najbardziej wodooszczędne
zmywarki ActiveWater Eco, które, dzięki innowacyjnym
rozwiązaniom, mogą zużywać zaledwie 6,7 litra wody, tymczasem
zmywając ręcznie zużyjemy jej nawet 5 razy więcej. To ogromna
różnica ekonomiczna, a także dobry krok w kierunku bardziej
ekologicznego życia. W tej kwestii bardzo ważną zaletą zmywarek
jest nie tylko wydajność mycia, ale także suszenia. Zmywarki
Bosch wykorzystują Zeolith – minerał, który wyciąga wilgoć 
i oddaje ją w postaci ciepła. To zapewnia energooszczędny 
i efektywny proces suszenia. Dzięki tej technologii nawet naczynia
z tworzywa są dokładnie suszone, można więc od razu odłożyć 
je na półkę. Dodatkowo zmywarki Bosch mogą być wyposażone 
w dodatkowy trzeci kosz ExtraSpace, który zwiększa powierzchnię
załadunku nawet o 25%. Zmywarka może być podłączona do
Home Connect. System ten umożliwia obsługiwanie urządzenia 
w dowolnym czasie z dowolnego miejsca. 

SZTUKA 
PRZYGOTOWANIA
KAWY
Siemens EQ.9 plus to innowacyjny ekspres do kawy, który
wychodzi naprzeciw trendom w przygotowywaniu kawy, a także
zastępuje w okresie pracy zdalnej profesjonalne ekspresy
biurowe. Istnieje wiele różnych kaw, ale przygotowanie każdej 
z nich łączy 5 podstawowych parametrów. Moc, rozmiar,
temperatura i szybkość zaparzania, a w przypadku kaw
mlecznych – o smaku i aromacie kawy decydują proporcje
między kawą a mlekiem. Dzięki trybowi barista Mode w modelu
EQ.9 plus można regulować wszystkie parametry oddzielnie.
Personalizacja pozwala celebrować niezwykłą sztukę
przygotowania kawy i wydobywać z ulubionych ziaren smaki,
które zadowolą każdego. Dzięki dwóm pojemnikom na ziarna
można bez trudu zaparzyć intensywną robustę rano i łagodną,
lekko słodką arabicę po południu. Osobne młynki ceramiczne
umożliwiają równoczesne stosowanie różnych rodzajów ziaren
kawy bez ryzyka ich zmieszania. Przełomowa technologia
sensoFlow System dba o odpowiednią temperaturę
przygotowanego napoju. 



KUCHNIA
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„NA GRZYBY”
„Na grzyby, w każdziutki wolny dzień, na grzyby...”, tak moglibyśmy sparafrazować nieśmiertelną piosenkę
legendarnego „Kabaretu Starszych Panów”. Od września, a nawet od sierpnia, spora grupa Polaków wpada
w tzw. „amok” grzybowy. Facebook aż kipi od zdjęć zbieraczy, chwalących się swoimi grzybowymi sukcesami.
Ja też mam taką fankę w rodzinie: moją siostrę. W każdą wolną chwilę biegnie do lasu, a w oczach, zamiast
źrenic, borowiki albo kurki, albo maślaki... Po prostu GRZYBY. Trzeba przyznać ma tzw. „rękę”. 
Tym razem postanowiłam więc podzielić się z Państwem kilkoma naprawdę bardzo interesującymi przepisami
na dania z dodatkiem tego daru lasu. Nie będą to typowe potrawy. Chciałabym zachęcić Państwa do
poeksperymentowania. A więc na grzyby, a później do kuchni! POWODZENIA!

 BURGERY Z PIECZARKAMI PORTOBELLO (4 burgery)

4 bułki burgerowe, 4 spore pieczarki Portobello,
1-2 jajka, po pół szkl. bułki tartej i pokruszonych płatków
kukurydzianych, paczka rukoli,
4 duże plastry pomidora, 200 g koziego twarożku,
po 1 łyż. posiekanej natki pietruszki i szczypiorku,
8-9 łyż. truflowego sosu aioli, 1 łyż. pudru grzybowego,
oliwa truflowa, olej do smażenia lub masło,
sól, pieprz.
Jeśli mamy czas i ochotę możemy sami przygotować bułki na
burgery. Podam Państwu mój przepis, który przywiozłam
z Italii. Jest doskonały.

1. Bułki na burgery: 
(4-6 sztuk, w zależności od wielkości)
300 g mąki pszennej typ 650, 0,15 kg mleka, 0,03 kg masła,
0,06 kg drożdży piwnych, 2 łyżecz. cukru,
1 łyżecz. soli, 1 jajko, sezam. 
Suche składniki mieszamy w misce. Mleko podgrzewamy,
dodajemy drożdże i masło, rozrabiamy. Mokre składniki
dodajemy do suchych, wyrabiamy ciasto i pozostawiamy 
do wyrośnięcia w ciepłym miejscu pod przykryciem na
ok. 1,5-2 godziny. Blaszkę smarujemy masłem. Formujemy
bułeczki i układamy w równych odstępach na blaszce.
Smarujemy roztrzepanym jajkiem i posypujemy sezamem.
Przykrywamy ściereczką i ponownie zostawiamy do
wyrośnięcia na ok. 30 minut. Pieczemy w nagrzanym
piekarniku do 190 st. C ok. 12-15 minut. Studzimy.

2. Kozi serek ziołowy:
Twarożek mieszamy z posiekaną pietruszką i szczypiorkiem,
solimy i pieprzymy do smaku. Oczywiście możemy dodać
inne ulubione zioła.

3. Burgery z grzybów Portobello:
Grzyby panierujemy w mące, jajku i mieszance bułki
i płatków. Obsmażamy po kilka minut na
maśle lub dobrym oleju
z każdej strony. 

4. Truflowy sos aioli:
1 jajko, 250 ml oliwy z oliwek lub dobrego oleju,
1 łyżecz. octu winnego, 2 ząbki czosnku,
1 łyż. pudru grzybowego, oliwa truflowa do smaku.
Do wysokiego, ale dość wąskiego naczynia wbijamy jajko,
dodajemy czosnek, puder grzybowy, olej, ocet, sól i pieprz do
smaku oraz kilka kropel oliwy truflowej. I teraz najważniejszy
moment: wsadzamy blender do samego dna i zaczynamy
blendować. Kiedy zauważymy, że na dnie zaczyna
powstawać majonez, stopniowo, ale bardzo powoli,
podnosimy blender w miarę, jak będziemy obserwować
tworzenie się majonezu. Kiedy blender będzie już praktycznie
na takiej wysokości, iż można by go wyjąć, blendujemy
wszystko jeszcze raz przez chwilę, ale już w normalny
sposób. Aioli gotowe!
I wreszcie możemy składać nasze burgery. Bułki
przekrawamy na pół i opiekamy. Każdą połówkę smarujemy
sosem aioli. Na spód bułki kładziemy Portobello, na niego
kozi serek, rukolę i plaster pomidora. Przykrywamy górną
częścią bułki i wbijamy patyczek. I gotowe!



Agnieszka Kudłacik

 FAGOTTINI (PIEROŻKI) Z GRZYBAMI, SALSICCIĄ I MOZZARELLĄ
(ok. 20 szt.) 

1. Słone ciasto drożdżowe: 
0,5 kg mąki, 2 g drożdży, 330 ml wody, 15 ml oliwy lub oleju, 12 g soli. 

2. Farsz: 
300 g różnego rodzaju grzybów, wg uznania, 
1 cebula, 2 ząbki czosnku, 100 g salsicci, czyli surowej kiełbaski,
1 mozzarella, 1 jajko, 2 łyż. oleju lub masła, 2 łyż. natki pietruszki, sól,
pieprz do smaku. 

Wszystkie składniki ciasta wyrabiamy robotem kuchennym i tak
otrzymane ciasto pozostawiamy do wyrośnięcia pod przykryciem
na ok. 1 godzinę. W tym czasie przygotowujemy farsz. Drobno
pokrojoną cebulkę i czosnek przesmażamy na oleju lub maśle,
dodajemy posiekane grzyby, doprawiamy do smaku i dusimy
ok. 10 minut. Następnie dodajemy rozdrobnioną kiełbaskę,
pokrojoną mozzarellę i natkę pietruszki, już nie smażymy.
Ciasto rozwałkowujemy jak na pierogi i wykrawamy kółka
nieco większe niż na pierogi. Nakładamy farsz i zlepiamy.
Blachę wykładamy papierem do pieczenia i układamy fagottini.
Smarujemy jajkiem, możemy posypać np. sezamem lub
czarnuszką. Pieczemy w nagrzanym piekarniku
w temperaturze 180 st. C ok. 10-15 minut. Możemy je podawać
z dowolnym dipem lub np. z tzatzikami. 
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 CONSOMME GRZYBOWE Z ŻOŁĄDKAMI GĘSIMI 
(4 porcje)

1. Consomme:
500 g różnego rodzaju świeżych grzybów (borowików,
podgrzybków, maślaków, kurek – im więcej rodzajów,
tym lepiej), 100 g suszonych grzybów,
włoszczyzna: 3-4 marchewki, 2-3 pietruszki, pół selera,
gałązka lubczyku, łodyga selera naciowego, 1 cebula,
2 ząbki czosnku, 3-4 liście laurowe, 
po 5-7 ziaren ziela angielskiego i pieprzu, 
2-2,5 l wody, sól.
Suszone grzyby namaczamy przez
kilka godzin. Obieramy warzywa.
Świeże grzyby kroimy na duże
kawałki. Do dużego garnka
wkładamy włoszczyznę,
przyprawy, namoczone
grzyby, grzyby świeże
i zalewamy wodą. Ważne: 
nie solimy! Wywar gotujemy
przynajmniej 2-3 godziny,
w razie potrzeby uzupełniając
wodę. Po tym czasie
przecedzamy. Odlewamy 0,5 l. 

Warzywa możemy wykorzystać np. do pulpecików, sosów,
sałatek itp. Pozostałą część wywaru zaczynamy
odparowywać, czyli przygotowywać właściwe consomme.
Trwa to ok. 2 godzin, musimy otrzymać bardzo esencjonalny,
czysty bulion, czyli właśnie consomme. Wywaru nadal nie
solimy. Solą doprawiamy dopiero pod koniec. 
Kiedy consomme delikatnie „pyrka”na małym ogniu,
przygotujemy żołądki.

2. Żołądki:
4 żołądki gęsie, 0,5 l bulionu wcześniej

odlanego, woda, sól i pieprz.
Żołądki, jeśli kupiliśmy mrożone,

wcześniej rozmrażamy. Czyścimy
z błon. Wkładamy je do garnka,

zalewamy bulionem, solimy.
Gotujemy do miękkości 
(ok. 2-3 godz.), w miarę
potrzeby dolewając wody.
Kiedy są gotowe, kroimy
na cienkie plasterki.
Wykładamy na talerze po
1 żołądku i zalewamy
gorącym consomme.

Posypujemy natką pietruszki.

3. Tzatziki:
Ścieramy na tarce 2 obrane wcześniej ogórki,
odsączamy na sicie i po chwili mocno odciskamy sok.
Mieszamy je z jogurtem greckim, przeciśniętym przez
praskę czosnkiem. Doprawiamy solą i pieprzem.
Ja dodaję jeszcze świeży koperek i oregano, 
też do smaku.



50 Wokół Nas

 GRZYBOWY ŻUREK NA MAŚLANCE Z PULPECIKAMI 
(4-5porcji) 

1. Grzybowy żurek:
1 l maślanki,
włoszczyzna: 2-3 marchewki, 2 pietruszki, pół selera, 
gałązka lubczyku, 1 cebula, 1 ząbek czosnku,
2-3 liście laurowe,  
po kilka ziaren ziela angielskiego i pieprzu,
200 g świeżych grzybów, różnych,
20 g namoczonych grzybów suszonych, 
2 ząbki czosnku,
0,5 l zakwasu na żur,
1,5 l wody,
majeranek, 
sól i pieprz mielony.
Warzywa obieramy,
kroimy na duże
kawałki, dodajemy
przyprawy, (na
razie bez
majeranku),
grzyby
zalewamy
wodą
i gotujemy
wywar
przez 
ok. 2-3
godziny,
możemy
posolić.
Kiedy wywar
jest gotowy,
przecedzamy,
warzywa
odkładamy na bok
(potrzebne będą nam
tylko grzyby). 
Maślankę podgrzewamy na
małym ogniu, uważając, żeby jej
nie zagotować. Zdejmujemy z gazu,
kiedy zauważymy, że wytrącił się rodzaj
delikatnego twarożku. Na gęstym sicie rozkładamy
kawałek czystej pieluchy lub kilka warstw gazy i ostrożnie
przecedzamy maślankę. Kiedy płyn odcieknie, odkładamy go
na bok, a serek do osobnej miseczki. 
Doprawiony wg uznania, możemy użyć np. do kanapek lub
dowolnego farszu. Do otrzymanego wywaru (potrzebujemy
ok. 0,5 l) wlewamy zakwas i płyn maślankowy. Gotujemy
kilka minut. Dodajemy na koniec starty czosnek i majeranek. 

2. Grzyby do żurku maślankowego:
4-5 różnych świeżych grzybów leśnych,
2 łyż. namoczonych suszonych grzybów,
pół cebuli, 
2 ząbki czosnku, ale tylko zgniecionych nożem,
2-3 łyż. masła, sól, pieprz.
Świeże grzyby kroimy na plasterki. Na maśle podsmażamy
pokrojoną cebulkę i czosnek. Po chwili dodajemy świeże

grzyby i odsączone suszone grzyby, płyn zostawiamy.
Dusimy kilka minut, doprawiamy solą

i pieprzem. Czosnek wyciągamy, a tak
przygotowane grzyby dodajemy do

żuru. 

3. Pulpeciki grzybowo-
ziemniaczane

(ok. 15 sztuk):
3-4 ugotowane

ziemniaki,
grzyby
z wywaru,
1 jajko,
2 łyż. mąki
ziemniacza -
nej i 1 łyż.
mąki
pszennej,
2 łyż. natki
pietruszki,

1 łyż.
posiekanych

drobno igieł
rozmarynu,

pół cebuli,
1-2 ząbki czosnku,

2 łyż. masła,
sól, pieprz.

Ziemniaki i grzyby mielimy.
Na maśle podsmażamy drobno

pokrojoną cebulę i czosnek, dodajemy
pietruszkę i rozmaryn. Łączymy z masą

ziemniaczano-grzybową, jajkiem, mąkami, doprawiamy
do smaku. Jeśli wydaje nam się, że masa jest za rzadka,
możemy dosypać mąki, ale z rozsądkiem. Formujemy
pulpeciki wielkości orzecha włoskiego. Gotujemy kilka minut
w wodzie z pozostałym płynem po namaczaniu suszonych
grzybów. Wykładamy po 3-4 pulpeciki na talerze i zalewamy
żurem maślankowym. Dekorujemy natką pietruszki.



Mam nadzieję, że podane przeze mnie przepisy staną się dla
Państwa inspiracją. Ciekawostką jest, iż do pewnego czasu uważano, że grzyby, poza walorami smakowymi, nie posiadają
żadnych wartości odżywczych. Nic bardziej błędnego! Ostatnie badania wykazują, że grzyby zawierają sporo błonnika, selenu,
potasu, żelaza, wapnia, magnezu, witaminy z grupy B6, B12 i witaminę D. Dodatkowo, jak wiadomo, są niskokaloryczne!
W starożytności Grecy wierzyli nawet, że zapewniają one wojownikom siłę w bitwie, a Rzymianie postrzegali je jako „pokarm
bogów” równy ambrozji. A więc moi Państwo... NA GRZYBY I SMACZNEGO!
P. S. Jeśli nie mamy dostępu do świeżych grzybów, możemy użyć mrożonych, oczywiście oprócz Portobello, które praktycznie
są dostępne przez cały rok.
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 ROLADKA Z JELENIA FASZEROWANA KURKAMI
Z KASZOTTO Z PESTO BAZYLIOWYM (3-4 porcje)

1. Roladki:
ok. 500 g mięsa z jelenia, najlepiej comber,
ok. 200 g wyczyszczonych kurek, pół cebuli, 
2 ząbki czosnku,
2-3 łyż. oleju, 2 łyż. masła,
1 łyż. natki pietruszki i posiekanych igieł rozmarynu,
1 szkl. bulionu warzywno-grzybowego, ewentualnie wody,
sól, pieprz.
Mięso delikatnie rozklepujemy, najlepiej przez folię
spożywczą na cienki plaster, solimy i pieprzymy. Na maśle
przesmażamy drobno posiekaną cebulę i czosnek. Dodajemy
pokrojone kurki, natkę pietruszki, rozmaryn i doprawiamy
solą i pieprzem. Smażymy kilka minut. Tak przygotowany
farsz rozsmarowujemy na mięsie i zwijamy roladkę.
Dla pewności można obwiązać ją sznurkiem spożywczym.
Na patelni rozgrzewamy olej i obsmażamy roladkę z każdej
strony. Zalewamy bulionem lub wodą, ale w tym przypadku
dodajemy listek laurowy, ziele angielskie i pieprz, po kilka
ziaren, i delikatnie solimy. Jeśli lubimy jałowiec, można też
dodać 2-3 ziarna. Dusimy do miękkości, od czasu do czasu
obracając i w miarę potrzeby dolewając płynu. 

2. Kaszotto z pesto bazyliowym:
200 g kaszy typu pęczak, 
pół cebuli, 1-2 ząbki czosnku,
2-3 łyż. pesto bazyliowego, 
3-4 łyż. oliwy z oliwek,
2-3 łyż. masła, 
3-4 łyż. startego Parmigiano Reggiano 
lub Grana Padano,
500-600 ml bulionu warzywnego,
1 szkl. białego wina,
2-3 łyż. natki pietruszki,
sól, pieprz.

3. Bulion: 
włoszczyzna: 1 marchewka, 1 pietruszka, 
pół selera,1 gałązka lubczyku, kawałek pora,
2-3 liście laurowe, po kilka ziaren ziela angielskiego
i pieprzu, sól, 1 l wody.
Wszystkie warzywa obieramy, dodajemy przyprawy,
zalewamy wodą, doprawiamy solą i gotujemy ok. 1 godziny.
Przecedzamy, bulion odkładamy na bok, a warzywa możemy
później wykorzystać np. do sałatki jarzynowej. Na oliwie
podsmażamy posiekaną cebulę i czosnek. Dodajemy
dokładnie opłukaną kaszę i przesmażamy kilka minut.
Wlewamy wino i odparowujemy. I teraz zaczynamy gotować
kaszotto. Postępujemy podobnie jak w przypadku
przygotowywania risotto. Stopniowo dolewamy gorący bulion,
mieszając dosyć często. Pod koniec gotowania, kiedy kasza
będzie w miarę miękka, dodajemy masło, pesto, ser i natkę
pietruszki. Dokładnie mieszamy. Kaszotto powinno mieć
kremową konsystencję. Jeśli mamy wątpliwości, śmiało
możemy dołożyć masła i sera. 
Kiedy roladka jest gotowa, ściągamy sznurek i kroimy ją pod
kątem w plastry. Sos w międzyczasie szybko odparowujemy.
Na talerze wykładamy kaszotto, pokrojoną w plastry roladkę
i polewamy sosem. Dekorujemy natką pietruszki. Można też
nałożyć kilka płatków Parmigiano Reggiano lub Grana Padano. 
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