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Zespół
ds. Kobiet

PZM

biuletyn Polskiego Związku Motorowego

od nas
Moto-kobiety na start!
Sporo paliwa musiało upłynąć, żeby powszechnie zauważono, jak wiele zmieniło się od czasów, gdy kobiety za kierownicą przeróżnych pojazdów były swego rodzaju ewenementem.
Owszem, za każdym razem takie „incydenty” były postrzegane zwykle - choć nie zawsze - jako pozytywny zwiastun
zmian, ale niewiele się robiło w kierunku, aby tym zmianom
pomóc; aby kobietę, która pojawiła się na arenie wyścigowej,
czy rajdowej wesprzeć i zachęcić inne do próbowania swoich
sił w sportach motorowych.
Ten czas na szczęście minął bezpowrotnie. Dziś coraz
więcej osób potrafi wymienić co najmniej kilka kobiet, które
zapisały się na kartach historii motoryzacji. Począwszy od
Berthy Benz - pierwszej osoby, której 126 lat temu udało się
samodzielnie pokonać trójkołowym automobilem dystans
ponad stu kilometrów, przez Janinę Loteczkową z sukcesami
dosiadającą sportowych motocykli, która zdobyła mistrzostwa kilku miast, po Klementynę Śliwińską - jedną z pierwszych Polek, które w 1914 roku uzyskały prawo jazdy. Na łamach biuletynu będziemy przybliżać sylwetki pań łamiących
stereotypy, z powodzeniem rywalizujących z mężczyznami
w przeróżnych dyscyplinach. Nie zabraknie zawodniczek z
kraju i ze świata: słynnych postaci, takich jak Michele Mouton,
Jutta Kleinschmidt, czy Laia Sanz, jak i odnoszących sukcesy
w Polsce i Europie Polek: Karoliny Lampel-Czapki, Małgorzaty
Rdest, Natalii Florek, Moniki Jaworskiej, Klaudii Podkalickiej,
Karoliny Pilarczyk, Joanny Miller i wielu innych. Sukcesywnie
będziemy zamieszczać materiały dotyczące młodych talentów, pojawiających się w wyścigach, czy rajdach, startujących
samochodami, motocyklami, ciężarówkami, czy quadami.
Nasz periodyk - mamy nadzieję - posłuży także za inspirację
do podróży po świecie, zarówno samochodowych, jak i motocyklowych. W każdym wydaniu będziemy opisywać wyprawy
kobiet, które mają odwagę podróżować, często samotnie, w
najbardziej odległe zakątki świata.
Nadchodzą zatem dla nas - kobiet zainteresowanych
motoryzacją i mężczyzn je wspierających - lepsze czasy.
Pod koniec zeszłego roku zawiązał się przy Polskim Związku
Motorowym Zespół ds. Kobiet, powstaje niniejszy biuletyn,
promuje się udział pań w sportach motorowych i bezpieczeństwo w ruchu drogowym, tworzy się klasy kobiet w różnych
dyscyplinach, organizuje się zawody dedykowane amatorkom, wyławia się wśród nich młode talenty. Mamy nadzieję,
że te wszystkie działania dadzą efekt w postaci pojawiającej
się coraz większej liczby: kobiet w sportach motorowych oraz
w branży motoryzacyjnej, odważnych podróżniczek, wydarzeń promujących panie za kierownicą jedno- i dwuśladów.
Przede wszystkim jednak liczymy, że nastawienie do płci pięknej prowadzącej wszelkie pojazdy i wiedza o ich sukcesach w
sporcie zaowocują zmianą stereotypowego myślenia o „babie
za kierownicą”.

Katarzyna
Frendl
Zespół ds. Kobiet
PZM
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Aleksandra Knyszewska
- przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet PZM

U

rodziłam się z benzyną lotniczą we krwi,
ale, że droga i trudno dostępna postanowiłam znaleźć coś równie ekscytującego
bliżej ziemi. Odkąd pamiętam fascynowało
mnie wszystko co jeździ i lata, mniej lub bardziej nowoczesne rozwiązania techniczne, a w samym sporcie
motorowym, czy lotniczym aspekt psychologiczny tj.
emocje, które towarzyszą rywalizacji opartej często
na nierównym partnerstwie pomiędzy człowiekiem
a maszyną. Zdywersyfikowane zainteresowania,
naturalne predyspozycje i ograniczenia, ostatecznie
ukierunkowały mnie dwutorowo: technicznie (z miłości do dźwięku silnika) i humanistycznie (ze strachu
przed ograniczeniem przez ten silnik). Skończyłam
Iberystykę na Uniwersytecie Warszawskim poruszając
po drogach się mniej lub bardziej sportowymi motocyklami, jeżdżąc na zawody w roli kibica i uczestnicząc, często jako jedyna kobieta, w popularnych
imprezach sportu motocyklowego. Jednym z motocykli przyjechałam do Zarządu Głównego Polskiego
Związku Motorowego gdzie zaczęłam pracę w dziale
sportu samochodowego zajmując się m.in. pucharami markowymi, potem w dziale sportu motocyklowego zajmując się m.in. wyścigami motocyklowymi i
enduro, a obecnie, po ukończeniu studiów podyplomowych: Marketingu Sportu w Szkole Głównej Han-

dlowej w Warszawie, kieruję działem marketingu. Od
początku pracy zawodowej ściśle współpracuję - jako
przedstawiciel PZM, federacji organizującej zawody
najwyższej światowej rangi zarówno w sportach samochodowych jak i motocyklowych - z Międzynarodową Federacją Samochodową (FIA) i Międzynarodową Federacją Motocyklową (FIM). Jestem członkiem
komisji kobiet w FIA i w FIM, stosunkowo młodych
zespołów starających popularyzować sport motorowy wśród kobiet, ułatwiać im rozpoczęcie kariery,
walczyć ze stereotypami, czyli reasumując ładnymi
słowy „zapewniać kobietom należną im przestrzeń
w zdominowanym przez mężczyzn świecie sportów
motorowych”. Potrzeba zadbania o interesy kobiet
dotyczy oczywiście również Polski, wszystkich dyscyplin sportu, w tym sportów i turystyki motorowej. Z
tego względu bardzo się cieszę, że pod koniec 2013
roku Zarząd Główny PZM powołał Zespół ds. Kobiet
zapewniając tym samym formalną przestrzeń dla
działalności kobiet i na ich rzecz. Jestem przekonana,
że osoby wchodzące w skład Zespołu gwarantują
wysoką jakość pracy, ich pasja i zaangażowanie
pozwoli na zrealizowanie wielu ciekawych projektów,
a szeroko rozumiane środowisko motorowe będzie
przyjazne i pomocne, nie tylko ze względu na political correctness.

„Jestem przekonana, że osoby wchodzące
w skład Zespołu gwarantują
wysoką jakość
pracy, ich pasja
i zaangażowanie pozwoli na
zrealizowanie
wielu ciekawych projektów, a szeroko
rozumiane
środowisko
motorowe będzie przyjazne
i pomocne nie
tylko ze względu na political
correctness”.

biuletyn Polskiego Związku Motorowego
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o nas
Kobiety w Motorsporcie - Zespół ds. Kobiet PZM
FOT, R. Kęsik

Pod koniec zeszłego roku w strukturach Polskiego Związku Motorowego pojawił się nowy organ - Zespół
ds. Kobiet. Do jego zadań będzie należało wsparcie i promowanie kobiet w motoryzacji, w szczególności
w sportach motorowych.

Aleksandra Knyszewska

Katarzyna Frendl

Kinga Gajewska

W

składzie zespołu, którego przewodniczącą została Aleksandra Knyszewska,
dyrektor biura marketingu Zarządu
Głównego PZM, znalazły się przedstawicielki polskiego sportu motorowego: Małgorzata
Serbin oraz Kinga Gajewska, turystyki - Anna Jackowska, pojazdów zabytkowych - Katarzyna Szatkowska,
mediów - Katarzyna Frendl.
W międzynarodowych federacjach sportu samochodowego (FIA) i motocyklowego (FIM) funkcjonują komisje do spraw kobiet. Celem ich działalności jest promocja
kobiet w sportach motorowych. Polski zespół zamierza
ściśle współpracować z tymi organizacjami.
Międzynarodowemu Zespołowi ds. Kobiet
w sporcie motorowym FIA przewodniczy
Michele Mouton. Ambasadorkami komisji są
byłe i obecne zawodniczki różnych dyscyplin,
inżynier wyścigowa i komisarz F1. Międzynarodowemu Zespołowi ds. Kobiet w sporcie
motocyklowym FIM szefuje Nita Korhonen.
W skład obu komisji wchodzą działaczki, przedstawicielki mediów i organizacji promujących
sport motorowy.
Podczas pierwszego posiedzenia ustalono, że na
potrzeby mediów i komunikacji, zespół otrzyma
dodatkową nazwę: Kobiety w Motorsporcie. Zaplanowano działania na najbliższy rok, m.in.: publikację cyklicznego biuletynu, wsparcie zawodniczek,
działania edukacyjne, w tym promocję ratownictwa
drogowego.
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Anna Jackowska

Członkinie Zespołu ds. Kobiet PZM

Aleksandra Knyszewska - dyrektor marketingu w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowego. Jest absolwentką Iberystyki na Uniwersytecie
Warszawskim i studiów podyplomowych: Marketingu
Sportu w Szkole Głównej Handlowej. Pracę w PZM
rozpoczęła w dziale sportu samochodowego, następnie
motocyklowego, obecnie kieruje działem marketingu.
Współpracuje z Międzynarodową Federacją Samochodową (FIA) i Międzynarodową Federacją Motocyklową
(FIM) w związku z organizowanymi przez PZM zawodami światowej rangi w różnych dyscyplinach, jest
członkiem komisji kobiet w FIA i FIM. Aktywnie uczestniczy w projektach realizowanych przez komisje kobiet
międzynarodowych organizacji, wspiera inicjatywy
różnych środowisk mających na celu promocję kobiet
w sporcie motorowym i turystyce w naszym kraju. Ma
nadzieję, że nowopowstały Zespół ds. Kobiet PZM
zintensyfikuje działalność na rzecz kobiet zarówno w
sporcie samochodowym, motocyklowym jak i turystyce
motorowej w Polsce, będzie angażował się w najlepsze
międzynarodowe projekty jak i – a może przede wszystkim – przygotowywał warunki najmłodszym adeptkom
kierownicy na rozpoczęcie kariery. Uważa, że Zespół
składający się z pasjonatek, indywidualistek, kobiet o
niebanalnych zainteresowaniach rokuje realne nadzieje
na stworzenie takiej nowej jakości.
Małgorzata Serbin - 7-krotny Mistrz Polski
w wyścigach samochodowych (1991 - 2002). Wicemistrzyni Świata i Europy w pływaniu Masters (2010
- 2012). Ponad sześćdziesięciokrotna Mistrzyni i Rekordzistka Polski w pływaniu Masters (2004 - 2014). Me-

Małgorzata Serbin

Katarzyna Szatkowska

nedżer syna, kierowcy wyścigowego Jakuba Litwina,
dwukrotnego Wicemistrza serii: VW Scirocco R Junior
Cup 2012 oraz VW Castrol Cup 2013. Menadżer pływackiego Ośrodka Szkolenia Olimpijskiego w Szczecinie.
Kinga Gajewska - studentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i
Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. W latach
2011-2012 była stypendystką berlińskiej uczelni Freie
Universität w ramach kierunku Politikwissenschaft.
Od kilku lat aktywnie działa na rzecz spraw kobiet w
sporcie motocyklowym, jako inicjator i zawodniczka
Pucharu Polski i Mistrzostw Polski Kobiet w motocrossie. W sezonie 2013 zdobyła tytuł II Wice-Mistrzyni
Polski w motocrossie. Na rok 2014 została powołana do
Kadry Narodowej Rzeczypospolitej Polski.
Katarzyna Frendl - dziennikarka motoryzacyjna,
występująca w wielu mediach jako autor lub ekspert , założycielka i redaktor naczelna kobiecego portalu motoryzacyjnego Motocaina.pl. Po studiach ekonomicznych
skończyła z wyróżnieniem eksploatację pojazdów na
Wydziale Mechanicznym WAT oraz SiMR na Politechnice
Warszawskiej. Jest organizatorką zawodów samochodowych i kartingowych dla kobiet, szkoleń doskonalenia
jazdy samochodem, integracji motocyklistek. Wspiera i
promuje podróżniczki oraz zawodniczki różnych dyscyplin. W 2009 roku zwyciężyła w nieoficjalnych Mistrzostwach Dziennikarzy Motoryzacyjnych (auto, quady,
szajowozy, karting); jest wielokrotną laureatką klasy
pań w samochodowym Grand Prix Fiata. Jeździła m.in.
Formułą 1 i Rosomakiem. Jest aktywną motocyklistką.
Anna Jackowska - Anna Jackowska. Ukończyła
Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, jest trenerem

umiejętności psychospołecznych. Samotnie przemierza świat na motocyklu. Pierwsze wojaże zaprowadziły
ją do Chorwacji ,Portugalii i Maroka. W 2009 roku
rozpoczęła projekt „Jedna kobieta, jeden motocykl,
wiele kultur”. Jego główne założenia to: „Raz bliżej, raz
dalej, ale zawsze blisko ludzi”. Samotnie dojechała do
Syrii i Jordanii, zwiedziła kraje bałkańskie. Za tę ponad
2 miesięczną wyprawę dostała nagrodę National
Geographic „Traveler” w kategorii Podróż Roku. W 2011
roku przyszła kolej na spełnienie marzenia o przemierzeniu Stanów Zjednoczonych, a w 2012 roku – Argentyny i Austrii. „Dolce Vita na motocyklu, czyli Włochy
od podeszwy” jest pomysłem zrealizowanym w 2013
roku. Ania jest autorką dwóch książek: „Kobieta na motocyklu” i „Samotnie przez Bałkany”. Prowadzi zajęcia z
dziećmi i młodzieżą, prowadzi spotkania motywacyjne
dla firm. Przed nią kolejne wyzwanie - prowadzenie
wyjazdów motocyklowych. Jej poza motocyklowo-podróżniczą pasją jest triathlon.
Katarzyna Szatkowska - absolwentka Instytutu Archeologii i Katedry Etnologii i Antropologii
Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Pochodzi
z Bielska-Białej - miejsca, gdzie ruch miłośników pojazdów zabytkowych jest najsilniejszy w Polsce. Zakochana w historii motoryzacji od kiedy pamięta, od kilku lat
aktywnie działa na rzecz popularyzacji tej dziedziny,
angażując się w organizację rajdów i ich obsługę marketingową. Z zamiłowania fotograf, z rzemiosła pisarz
– jest autorem wielu artykułów poświęconym rajdom
pojazdów zabytkowych.
Koordynatorem Zespołu ds. Kobiet jest Wiktoria
Laskus z Biura Marketingu ZG PZM.
biuletyn Polskiego Związku Motorowego

5

pasja

news
Samochód, którym jeździł Kwinto

Każdy samochód, jak każdy człowiek, ma do opowiedzenia niepowtarzalną historię. A kiedy historia samochodu
splata się ze znakomitą, fanstastyczną osobwością - efekt
jest zdumiewający.

C

Kobiety w Motorsporcie
- seminarium regionalne w Katarze

Pierwsze regionalne seminarium poświęcone kobietom: Women in Motorsport, zorganizowane przez
Katarską Federację Motorową i Motocyklową (QMMF), przy współpracy z Komisją Kobiet w Sportach
Motorowych działającej przy Międzynarodowej Federacji Samochodowej FIA, odbyło się w Dauszy, stolicy
Kataru w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

P

rawie 50 uczestników z Bliskiego Wschodu i północnej Afryki (MENA - Middle East
and North Africa) wysłuchało przemówień
zaproszonych prelegentów i gości, w czasie
których odbywały się żywe dyskusje, na temat: jakie
czynniki mają wpływ na tak niewielką liczbę kobiet
startujących w dyscyplinach sportów motorowych.
Uczestnicy spotkania dzielili się ze sobą wiedzą,
doświadczeniami i spostrzeżeniami, dyskutowali nad
tym, jak rozwiązywać poruszane w czasie seminarium
problemy.
Gospodarzem seminarium był Nasser Khalifa Al
Atya, prezes Katarskiej Federacji Motorowej i Motocyklowej (QMMF), a także wiceprezes Międzynarodowej
Federacji Samochodowej FIA do spraw sportu na Bliskim Wschodzie, a gośćmi specjalnymi wiceprezes FIA
do spraw sportu, Graham Stoker oraz szefowa Komisji
Kobiet w Sportach Motorowych FIM, Michele Mouton.
Wnioski wyciągnięte z seminarium każą skupić
się na czterech istotnych zagadnieniach - badanie problemów, trening, edukacja dla wszystkich,
komunikacja i promocja. Zagadnienia te obejmują
aktualną, rzeczywistą sytuację kobiet w sporcie,
zachęcanie ich do zaangażowania się w dyscypliny
sportów motorowych w jak najmłodszym wieku oraz
poprawę postrzegania udziału kobiet w sportach
motorowych.
Od powstania w 2009 roku, Komisja Kobiet w Sportach Motorowych, zdobyła poparcie przedstawicieli
organizacji motoryzacyjnych z 52 krajów świata, z
których wszystkie zostały oficjalnie nominowane przez
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krajowe organy ds. sportu do współpracy z Komisją i
pomaganiu jej we wprowadzaniu nowych programów
na poziomie krajowym.
- Funkcja wiceprezesa ds. sportu w regionie
Bliskiego Wschodu i Afryki jest dla mnie obecnie
największym wyzwaniem, ponieważ stawiam sobie
za cel zachęcanie kobiet z regionu do uczestniczenia
w rywalizacji w sportach motorowych - mówi Nasser
Khalifa Al Atya. - Wnioski płynące z naszego seminarium jasno pokazują, że kobiety mają bardzo silną
motywację do budowania przejrzystej wizji swojej
kariery, a także są pełne pasji i determinacji, aby osiągać postawione sobie cele. To dla nas i dla Bliskiego
Wschodu duże osiągnięcie i musimy mieć pewność,
że kierujemy sprawami we właściwy sposób.
- Od przeszło stu lat FIA jest dumne, że kobiety są
ważną częścią sportów motorowych - dodaje Graham
Stoker. - W 2009 roku udało się zabezpieczyć to
wspaniałe dziedzictwo, powołując do życia Komisję
Kobiet w Sportach Motorowych FIA. Teraz FIA, jak
członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, kontynuuje swoją pracę na rzecz zachęcania i
motywowania, a także promocji kobiet w sporcie.
Podsumowując seminarium Michele Mouton również
zajęła stanowisko.
- Bez względu na to, skąd pochodzimy, zauważamy,
że mamy taką samą wolę i pragnienie rozwoju. Seminarium było niezwykle satysfakcjonującą płaszczyzną
dla wymiany idei, poglądów, rozwiązań i kontaktów, co
z pewnością pozwoli nam wszystkim na lepszą współpracę w przyszłości.

Uczestnicy seminarium regionalnego
w Katarze spotkali
się, aby dyskutować
o problemach kobiet
w motorsporcie

2009
roku powstała
Komisja
Kobiet
w Sportach
Motorowych

zy wiecie Państwo, co
stało się z samochodem,
którym jeździł Kwinto
(Jan Machulski) w słynnej
komedii kryminalnej „Vabank”?
Otóż wwiózł na najwyższe miejsce
na podium Marię Kramarczyk,
która już drugi raz z rzędu, startując
na tym samochodzie, zdobyła tytuł
Mistrza Polski Pojazdów Zabytkowych w kategorii pre 1945!
Pani Maria z samochodami
przedwojennymi zadzieżgnęła bliską
znajomość już w dzieciństwie, kiedy
to jej tata sadzał ją za kierownicą
Citroena BL 11 z 1934 roku. By cokolwiek widzieć, mała Maria musiała
siedzieć na poduszkach, a mimo to
sięgała główką ledwie górnej obręczy kierownicy. Zaszczepiona wtedy
miłość do zabytkowej motoryzacji
rosła z czasem i chociaż los rozdzielił
Panią Marię z tym pierwszym samochodem, weszła wraz z mężem w posiadanie Fiata Topolino z 1938 roku.
Był on jednak w wysokim stopniu
nieoryginalny. Państwo Kramarczykowie postanowili zatem odrestaurować go zgodnie ze sztuką i poświęcili
wiele lat na kompletowanie części. Z
pewnością wkrótce będziemy mogli
zaprezentować Państwu efekt ich
pracy.
W 2000 roku odkupili od swego
przyjaciela, Pana Andrzeja Salascha,
Fiata 508 Junaka. Samochód ten
powstał w 1935 roku, a jego „młode” lata pozostają jeszcze tajemnicą. W niewyjaśnionych okolicznościach Fiat w latach sześćdziesiątych
znalazł się na skupie złomu, skąd
uratował go Pan Salasch i bardzo
starannie odrestaurował. W końcu
Fiat trafił do świata showbussinessu, gdzie służył wiernie, „grając” w
takich produkcjach, jak „Blisko coraz
bliżej”, „Biała Wizytówka”, „Magnat”,
czy w końcu - w słynnym „Vabanku”. Państwo Kramarczykowie
postanowili kultywować tę tradycję,
udostępniając Fiata do zdjęć w nowych polskich produkcjach: „Mała
matura 1947” i „Joanna”.
Pani Maria jest jednak nie tylko
wielką pasjonatką zabytkowych sa-

mochodów: jest także znakomitym
kierowcą. W 2006 roku, za namową
męża, najwierniejszego kibica, Pani
Maria zaczęła startować w Mistrzostwach Polski Pojazdów Zabytkowych. Początkowo Pani Maria wahała
się, obawiając awarii, ponieważ mąż,
który jest dźwiękowcem zespołu
Dżem, z racji wykonywanej pracy nie
mógł jej towarzyszyć. Na szczęście
dała się przekonać, że w towarzystwie innych miłośników zabytkowej
Fiat 508 Junak
z 1935 roku pozwolił
Pani Marii wygrać
Mistrzostwa Polski.

I935
rok produkcji
mistrzowskiego
Fiata

Pani Maria Kramarczyk zdobyła tytuł
Mistrza Polski Pojazdów
Zabytkowych

Pani Maria Kramarczyk i Małgorzata Martinek na
trasie zawodów.

motoryzacji nawet w razie jakiejś
usterki nie pozostanie bez pomocy.
I tak Pani Maria rozpoczęła swoją
rajdową przygodę. Na początku jej
pilotką była Pani Bożena Sikora, a od
kilku lat miejsce pilota zajmuje Pani
Małgorzata Martinek. Jak pokazują
osięgnięte razem wyniki, panie tworzą naprawdę udaną załogę - warto
bowiem dodać, że Pani Małgorzata
odebrała na niedawnej uroczystości
Zakończenia Sezonu puchar dla najlepszego pilota w kategorii pre 1945.
Życzymy dalszych udanych startów!
Katarzyna Szatkowska
biuletyn Polskiego Związku Motorowego
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sport
Karolina Pilarczyk
- z licencją na… driftowanie
Jedyna polska drifterka z licencją - Karolina Pilarczyk - osiągnęła długo wyczekiwany
sukces! Na finałowej rundzie w sezonie 2013 zajęła drugą lokatę w klasyfikacji generalnej
klasy driftujących w Europie kobiet. Queen of Europe, to po raz pierwszy zorganizowany
w Europie cykl zawodów driftingowych dla kobiet.

S

tartowała w nich Karolina Pilarczyk - jedyny
kierowca driftingowy płci żeńskiej w Polsce,
który ma licencję driftingową.
Danielle Murphy i Karolina Pilarczyk od
razu przeszły do półfinałów. Na koniec pozostała
walka między Ramoną Rusu a Polką, startującą w tych
zawodach Nissanem S14. Karolina wygrała z Rumunką

7 do 3 i czekała na starcie w finale z faworytką klasy Danielle. W pierwszym biegu wynik był 5 do 5 - zawodniczki toczyły zaciętą bitwę. Jednak na linii startowej
życzyły sobie wzajemnie powodzenia w drugim biegu,
a uśmiechy zdawały sie nie schodzić z ich ust. Jednak
to Karolina okazała się lepszą w drugim starciu (6 do 4)
i jednocześnie mogła świętować drugie zwycięstwo w
tym roku oraz uzyskanie drugiej lokaty w klasyfikacji
generalnej całego cyklu Queen of Europe.
Oto jak zawodniczka podsumowuje swoje starty w
minionym sezonie.
- Tak szybko to zlecialo. Podsumowując bilans:
2 wygrane rundy (Osijek, Tokol), raz 2-gie miejsce i
wygrane kwalifikacje (Plovdiv). Podczas wszystkich
rund przegraliśmy tylko jedno drift battle. Do ostatniej
rundy prowadziliśmy w klasyfikacji generalnej, wiec z
ogromnym zdziwieniem przyjęliśmy informacje, że po
wygraniu rundy finałowej lądujemy na drugiej pozycji.
Niestety regulamin nie pozwolił nam na zdobycie tytułu Queen of Europe. Jesteśmy trochę rozczarowani.
Cóż - najważniejsze, że bawiliśmy się cudownie! Nasza
jazda dała wiele radości tysiącom kibiców, poznaliśmy
wiele wspaniałych osób, dostaliśmy zaproszenia na
zawody i pokazy w całej Europie. Publiczność wszędzie
była cudowna! Obiecujemy, że w następnym sezonie zrobimy jeszcze większy różowy show! Jeszcze
raz bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom za
pomoc - bez Was by to sie nie udało!
Sezon driftingowy 2013 za nami. Był to rok
niezwykły - pełen nadziei, emocji, nauki.
Nie było łatwo, ale zaowocowało sukcesami Pragnę bardzo mocno podziękować wszystkim, którzy nas wspierali
– naszym sponsorom (YATO, PIRELLI,
DIVERSE, HPG), oraz partnerom
(Valvoline, Dotz, GoPro, FMIC Inex,
Hula Kula), dzięki którym nie byłoby to wszystko możliwe - podsumowuje Karolina Pilarczyk.

W sezonie 2013
Karolina Pilarczyk
przejechała

I5000km

I52
zniszczone
opony
w 2013 roku
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sport
W Polsce kobietom startującym w sportach
motorowych jest bardzo trudno pozyskać sponsorów. Jak to wygląda w Niemczech?
W Niemczech ze sponsorami także jest ciężko. Nasz
sport nie jest tak popularny jak piłka nożna albo narty. Nawet bardzo szybcy kierowcy z IDM (mistrzostwa
niemieckie) nie mogą znaleźć sponsorów i muszą
dużą część kosztów ponosić sami. Z tego powodu
zarówno IDM, jak i wyścigi innych serii powoli umierają. Ja musze płacić prawie za wszystko sama. Konto
mam zawsze puste - żyje dla tego sportu.

Motocyklowy kierowca wyścigowy
- Samanta Bieniusa - Sammy 696
Nie czuje się ani Polką, ani Niemką. Po sukcesach w motocrossie zaczęła rywalizować w niemieckim
pucharze Suzuki GSX-R 750 i rozważa starty w polskiej serii wyścigów motocyklowych. Oto nasza
rozmowa z Samantą Bieniusą - zawodniczką motocyklową.

W

2007 roku, w wieku 19 lat, zaczęła
pani startować w zawodach i jadąc
motocyklem o pojemności 50 cm3
zajęła pani pierwsze miejsce w klasie.
Skąd pomysł, aby wziąć udział w tego typu wyścigu?
Już w 2006 roku zaczęłam wsiadać na crossy. Rok
później kolega z Rosji, którego znałam z jazdy na motocyklu crossowym, zaproponował mi miejsce w swoim
zespole “Russian Girls”. Chodziło o starty na jego
motocyklu o pojemności 50 cm3, który sam zmontował z różnych innych jednośladów. Miałam startować
w 24-godzinnych zawodach razem z dwoma jego
koleżankami. Niestety, pierwsza wypadła z toru po
pół godzinie od startu, bo zraniła sobie rękę, a druga
siedziała po raz pierwszy na motocyklu. Wyszło na to,
że przejechałam większość z tych 24 godzin zawodów.
Byłam naprawdę wyczerpana i na końcu miałam na
obu rękach ogromne odciski. Mimo to dojechałam do
końca zawodów – nie mogłam się poddać.
Rok później uczestniczyła pani w zawodach
motocrossowych w 10-godzinych zmaganiach w
Euerdorf. To musiało być równie wyczerpujące.
Ten wyścig też jeździliśmy na motocyklach o pojemności 50 cm3, podobnie jak rok wcześniej, ale tym razem nasza załoga składała się z dwóch osób. Mieliśmy
pecha: zepsuła się skrzynia biegów i straciliśmy przez
to dużo czasu. Tym razem parcours był trudniejszy i
bardziej męczący. Mim że nie przejechaliśmy pełnych
10 godzin, to ten wyścig wspominam jako wybitnie
wyczerpujący. Na takie starty potrzeba dużo wytrzymałości i świetnej kondycji.
Jakimi motocyklami startowała pani w motocrossie i który wspomina pani najlepiej? Przewinął
się także w sezonie 2009 motocykl trialowy. To
wtedy miała pani kontuzję.
Przez siedem lat moich startów w motocrossie
miałam naprawdę sporo motocykli. Było parę sztuk
Yamahy YZ 125, które się psuły jedna za drugą. Potem
kupiłam nową Suzuki RM 250 K6, następnie Yamahę
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YZF 250, Kawasaki KXF 250, Suzuki RMZ 250, Hondę
CRF 250 i jeden KTM SXF 250. Najlepiej jeździło mi się
na Hondzie CRF 250 z 2010 roku. Ten motocykl był
zupełnie jak dla mnie zaprojektowany, wszystko pasowało idealnie do mojego stylu jazdy, do mojej wagi
i preferencji. Bardzo łatwo mi nim jeździło i na nim
przeżyłam moje najlepsze lata w motocrossie: sezon
2010 i 2011. W 2009 roku na treningu MX zerwałam
sobie ścięgno krzyżowe w kolanie i ze względu na to
musiałam zająć się spokojniejszym i bezpieczniejszym
sportem - trialem. Lecz brakowało możliwości do trenowania i sprzedałam motocykl do trialu w 2010 roku.
Jak dużo w Niemczech startuje kobiet w motocrossie? Czy na każdych zawodach jest klasa
kobiet? Jak się walczy z mężczyznami, a jak z
kobietami-zawodniczkami?
Na regionalnych biegach motocrossowych było nas
od 4 do 6 dziewczyn. W German Cross Country (podobne do enduro, zawody 2-godzinne) walczy prawie
zawsze ponad 10 kobiet. Ale nie w każdych zawodach
jest klasa kobiet. Często kobiety startują z mężczyznami, bo jest ich za mało, aby zrobić z nich odrębną klasę.
Jeśli w danej serii jest klasa kobiet to oczywiście wyniki
są liczone oddzielnie.
Mężczyźni ogólnie jeżdżą bardziej agresywnie i
ryzykownie. Zwłaszcza wtedy, gdy widzą przed sobą
płeć piękną. Mimo tego jeździ się z nimi dobrze, dużo
się od nich uczę i właściwie większość z nich naprawdę
się cieszy, że kobiety startują w zawodach. Ale wyjątki
potwierdzają regułę...
Jakie jest pani największe osiągnięcie jako
zawodniczki?
Moje może nie największe, ale najfajniejsze osiągniecie na torze wyścigowym to zwycięstwo na torze
w Moście w Czechach w 2013 roku. Wywalczyłam
wówczas swoje pierwsze pole position i w wyścigu od
startu powiększałam jedynie dystans do swoich rywali.
Były wtedy dwie klasy, jedna klasa kobiet i jedna
mężczyzn amatorów – w sumie około 40 zawodników.

Czy rozważała pani starty w Polsce?
Słyszałam, że w tym roku w Polsce będzie
Triumph Daytona Speed-Day Cup. Start w
takiej serii też bym mogła sobie wyobrazić.
Obiecałam sobie, że na pewno choć na jeden
trening w następnych miesiącach pojadę
do Poznania na tor. Tam musi być naprawdę
super - tak słyszałam.

Samanta Bieniusa
z motocrossu przesiadła się na wyścigowe
motocykle

1

liczba kobiet
uczestniczących
w pucharze
Suzuki GSX-R
750 w 2013

Jakie są pani plany wyścigowe na ten sezon?
Najważniejsze teraz są moje starty w pucharze Suzuki GSX-R. Najpierw mam na przełomie marca i kwietnia trening w Hiszpanii w Calafat i siedem wyścigów:
Lausitzring, Zolder, Assen, dwa razy Oschersleben, NürWystartowałam jako pierwsza i dojechałam do mety
burgring i Hockenheim, cztery razy rundy odbędą się rajako pierwsza. To było naprawdę fantastyczne uczucie!
zem z IDM! Ale chciałam również wystartować w dwóch
Kiedy przesiadła się pani na motocykle wyścigowe albo trzech biegach DLC. To są wyścigi 4 – 6-godzinne
- z offroadu na tor asfaltowy - i właściwie dlaczego?
i jeździ się w zespole liczącym trzech zawodników. Jak
Decyzja zapadła kiedy pierwszy raz wystartowałam w wspomniałam, chcę wziąć udział w Speedladies Cup,
roku 2011 na torze w Oschersleben. To były moje pierw- najprawdopodobniej na torze Pannonia w kwietniu i na
sze kroki w wyścigach i mimo, że wypadałam z toru, to
torze Brno w sierpniu. A reszta - zobaczymy.
od razu się „zainfekowałam” tym sportem. Przez to moCo by pani poradziła kobietom, które rozważają
tocross zrobił się dla mnie z czasem nudny. Może też dla
start w jakimkolwiek sporcie motocyklowym, ale
tego, bo stałam w motocrossie w miejscu od lat, nawet
miałam uczucie, ze przez te wszystkie kontuzje zrobiłam mają wątpliwości?
Wszystkim kobietom, które o tym myślą mogę
krok do tyłu. Motocross jest trudniejszy i bardziej
poradzić, żeby jak najszybciej zacząć, bo naprawdę
wymagający niż wyścigi na asfalcie i różnica pomiędzy
przegapią najlepszy czas życia! Nie ma na co czekać!
kobietami i mężczyznami jest bardzo duża. Na asfalcie
jest mniejsza i dlatego fascynuje mnie ten sport - zdarza Nie ma się nic do stracenia, zbiera się doświadczenie.
Po prostu trzeba iść do najbliższego klubu motorosię przecież, że mam lepsze czasy w porównaniu do
wego lub wybrać się na tor, pogadać, popytać i się
męskich rywali.
nie bać, że jest się kobietą. Większość mężczyzn się
W Polsce niewiele kobiet decyduje się na wzięcie
cieszy, jak dziewczyny uprawiają motorsport. Nie
udziału w wyścigach motocyklowych. Bardzo żałuję,
można myśleć o tym, że może się coś stać - sto razy
że tak mało dziewczyn jeździ na torze i jeszcze mniej
bardziej niebezpiecznie jest na drodze. I nie stresujcie
jest ich w wyścigach! Nie tylko tak jest w Polsce. W
się - jak za pierwszym razem nie będziecie najszybsze:
Niemczech byłam w 2013 roku jedyną kobietą, która
praktyka czyni mistrza! Życzę wszystkim wspaniałych
wystartowała we wszystkich rundach pucharu. Były
trzy kobiety jako goście, np. Nina Prinz i Sarah Heide. W startów w nowym sezonie, bez upadków! 
tym roku będę miała w pucharze towarzystwo drugiej
KF
dziewczyny i się bardzo z tego cieszę!
biuletyn Polskiego Związku Motorowego
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podróże
Samotnie motocyklem przez świat
- rozmowa z Agatą Lange
Mała, ruda, niewywrotna - jak sama siebie określa - Agata Lange zjechała już
motocyklem kawałek świata. Czy Kawasaki Zephyr 550, BMW F650 GS czy
BMW F800 GS jest jej zdaniem najlepszy do dalekich wojaży? Jak obcokrajowcy reagują na samodzielną motocyklistkę?

A

„Sama? Ale jak to?
Tak całkiem sama? I to z
Polski?”

12

gata Lange od kilku lat intensywnie podróżuje na motocyklu. Swoje emocje i wrażenia
opisuje na blogu. Zjechała już sporą część
Europy, nieco Azji i Afryki.

550 z 1991 roku. W sumie nie najłatwiejszy sprzęt
na początek, bo dość ciężki, stosunkowo mocny, z
bardzo mocnymi hamulcami i o konstrukcji, która
powodowała „walenie się w zakręt”. Ten motocykl
uwielbiał winkle, a moje ówczesne doświadczenie
W jaki sposób pojawiły się w Twoim życiu nie było z tego powodu szczególnie szczęśliwe... Ale
motocykle?
i tak uwielbiałam ten motocykl i bardzo ciężko było
To był zupełny przypadek. Po prostu podłączyłam
mi się z nim rozstać. Jednak zupełnie nie był stwosię do koleżeńskiego wyzwania dwóch facetów - jeden rzony do turystyki (choć byłam nim w Chorwacji) i
miał zrobić prawo jazdy na kategorię A wtedy, gdy
ustąpił pola BMW F650 GS z 2004 roku. Po prostu
drugi zrobi patent żeglarski. Pewnego dnia usłyszastwierdziłam, że mój kierunek rozwoju to turystyka
łam po prostu: „Agata, sprawa jest honorowa, muszę
motocyklowa, a tylko ten model turystycznego
zrobić prawo jazdy kat. A”. Na co ja odpowiedziałam
enduro byłam w stanie „ogarnąć” z moimi gabarybez namysłu „To ja też”. A wcześniej nigdy nawet nie
tami. Po kolejnych dwóch sezonach i 40 tysiącach
siedziałam na motocyklu! Nie wiedziałam co będzie, jak przejechanych kilometrów podniosłam sobie pobędzie i czy w ogóle mi się to spodoba. Pierwszy raz
przeczkę i kupiłam BMW F800 GS. Motocykl bardziej
przekonałam się „jak to jest” podczas kursu na prawo
wymagający od poprzednika, większy, mocniejszy.
jazdy. Pierwszego dnia, jak usłyszałam, że mam wsiąść
Póki co przejechałam na nim w jeden sezon ponad
i ruszyć to pomyślałam sobie „no pięknie... ale jak to
22 tysiące kilometrów i jestem zachwycona. Wciąż się
zrobić”? Potem było coraz fajniej, pomimo kryzysu na
go uczę i nie myślę o zmianie, co chyba oznacza, że
trzeciej lekcji, gdzie myślałam, że to wszystko rzucę w
to ten „najfajniejszy”. Choć nie ukrywam, chodzi mi
diabły. Ale miałam fantastycznych instruktorów – Gosię, po głowie dokupienie jakiegoś lekkiego enduro „do
Przemka, i przede wszystkim Krzyśka, którzy zmotywo- kompletu”.
wali mnie do dalszych prób i przekonali, że dam radę.
Skąd czerpiesz inspiracje do swoich
Nauczyli solidnych podstaw, a egzamin okazał się bułką
z masłem. A potem jazda na motocyklu zassała mnie na podróży?
Pomysły pojawiają się same, czasami zupełnie
dobre.
spontanicznie, podchwytuję też pomysły innych
Maszyn miałaś już kilka. Któryś z nich to ludzi. Pierwszy dalszy wyjazd miał być na Bliski
Wschód, ale wojna w Syrii pokrzyżowała plany.
Twój ulubiony, najlepszy, najfajniejszy?
To bardzo trudne pytanie... Pierwszym motocyKolega był wtedy w Maroku i przesyłał piękne
klem, na którym jeździłam był Kawasaki Zephyr
zdjęcia i opisy, więc stwierdziłam – to może tam? I
tak odwiedziłam Afrykę. Toskanię zwiedziłam,
bo pewnego letniego popołudnia miałam
wielką ochotę na lody... A gdzie są najlepsze
lody? We Włoszech... i tak powstał projekt
„Lody włoskie” i plan wyjazdu, którego „celem”
było zjedzenie lodów w każdym odwiedzonym
miejscu. Bałkany z kolei odwiedziłam powielając
trasę znajomych, którzy w sumie o mało co nie
namówili mnie, żebym pojechała z nimi...
ale że akurat wtedy nie miałam przy sobie
nic, bo wybrałam się tylko na popołudniową wycieczkę, to się nie zdecydowałam, ale... gdym to zrobiła to byłby chyba
najbardziej spontaniczny wyjazd w moim
życiu. A Kaukaz? Chciałam objechać Morze Czarne. Z
powodu zawirowań w życiu ten wyjazd się nie odbył,
ale postanowiłam nie rezygnować i spróbować w
kolejnym sezonie. Niestety też się to nie udało, ale
za to pojawiła się opcja dość podobnego wyjazdu.
O tyle „szalonego”, że w całkowicie nieznanym

towarzystwie. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Najdziwniejszym wyjazdem, mimo, że wcale nie
najdalszym, był wyjazd motocyklem... na narty, na
jeden z austriackich lodowców. Dlaczego? A dlaczego
nie? Nie muszę chyba mówić, że widok motocykla na
parkingu pod wciągiem i para butów narciarskich na
tylnej części kanapy wywoływały uśmiech i zdziwienie ludzi dookoła.

Jak byłaś odbierana jako kobieta na motocyklu, w podróży np. na Kaukazie?

W zasadzie zawsze spotykam się z życzliwymi
reakcjami. Tak też było podczas wyjazdu na Kaukaz.
W Turcji wzbudzałam dość spore zainteresowanie –
często widziałam szerokie uśmiechy i uniesione kciuki
jako wyraz uznania. Zdarzyło się też, że dzięki mnie
nie musieliśmy jako grupa płacić za parking - zostałam oddelegowana do uiszczenia opłaty, ale gdy pan
parkingowy zauważył, że jestem kobietą, po prostu
otworzył szlaban. W Gruzji też spotkała mnie ogromna dawka życzliwości. Była tylko jedna sytuacja, że
spotkana osoba popatrzyła na mnie i powiedziała, że
na podjeździe sobie nie poradzę, ale był to Polak... a
ja mimo wszystko dałam radę. Zdecydowanie większe
zainteresowanie wzbudzałam podczas samotnej
podróży po Bałkanach – w zasadzie każda rozmowa z
pogranicznikami, lokalnymi mieszkańcami, jak i innymi
spotkanymi motocyklistami przebiegała według
podobnego schematu: „Sama? Ale jak to? Tak całkiem
sama? I to z Polski?”. Choć tak naprawdę, nie trzeba
wyjeżdżać za granicę, żeby spotkać się z podobnymi
reakcjami – na stacji benzynowej w Międzyrzeczu też
kiedyś usłyszałam: „I pani tu sama z Krakowa przyjechała?”

zowania (choć możliwa). Po drugie, koszt transportu
własnego motocykla byłby pewnie horrendalny, a
dodając do tego wysoki koszt samego pobytu w Bhutanie - pewnie zupełnie poza zasięgiem. Poza tym Bhutan
nie jest krajem do ekstremalnej turystyki motocyklowej
– kraj ma jedną drogę (choć składa się ona z samych
zakrętów) i jest nieduży, więc liczba przejechanych
kilometrów nie będzie powalająca. Ale ja jadę tam
głównie po coś innego – żeby zobaczyć tę niewielką
krainę wciśniętą między Indie i Chiny, krainę, gdzie
dobrobyt zamiast PKB mierzy się „indeksem szczęścia”,
gdzie tradycja jest niesamowicie pielęgnowana, a życie
mieszkańców niezakłócone na tyle, na ile to możliwe w
dzisiejszym świecie. A to, że uda się zwiedzić ten kraj na
motocyklu jest tylko wartością dodaną.
Ania Dąbrowska
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tys. km
przejechane
w jednym
sezonie

Co jest dla ciebie najtrudniejsze w podróży?

Czasami trudniejszy teren daje mi w kość. Jeżdżę
na dość sporym motocyklu, a sama jestem raczej
nieduża. Muszę bardzo uważać gdzie się zatrzymuję,
bo nawet na równej powierzchni ledwo dostaję nogami do ziemi, a w terenie często tej nogi „brakuje”.
Dodatkowo jeżdżę na oponach, które są bardziej
szosowe, więc piach czy błotniste koleiny bywają dla
mnie wyzwaniem. Ale pokonuję je. W swoim tempie,
czasem z czyjąś pomocą. I jeszcze jedna kwestia...
wstyd się przyznać, ale sama nie podniosę swojego
motocykla jak się przewróci... Muszę prosić o pomoc,
więc jak jeżdżę sama nie zapuszczam się w miejsca,
gdzie jest większa szansa na wywrotkę . Nauka
podnoszenia motocykla to mój cel na sezon 2014.
Musi się dać!
Gdybyś miała w kilku słowach powiedzieć, czym dla
ciebie jest motocykl, to co by to było?
Wolność, odskocznia, sposób na wyrażenie siebie.
Środek do przemierzania świata, a jednocześnie punkt,
wokół którego mój świat się ostatnio kręci.

W planach na 2014 rok jest Bhutan.

Tym razem poszłam na łatwiznę i skorzystałam z
oferty wyjazdu zorganizowanego: lecimy samolotem,
wynajmujemy motocykle, przejeżdżamy kraj. To chyba
najlepsza opcja na ten wyjazd. Po pierwsze indywidualna turystyka w Bhutanie jest dość trudna do zorganibiuletyn Polskiego Związku Motorowego
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kalendarium

podróże
Cytrusowy Świat
Katarzyny i Małgorzaty Zalewskich
Katarzyna i Małgorzata Zalewskie są siostrami-bliźniaczkami, które uwielbiają
podróżować. Ich wspólny projekt „Cytrusowy Świat” jest ukierunkowany na
podbicie wschodniej granicy busem, który same wyremontowały.

I983 J
rok produkcji
busa „Cytrusa”

ak same twierdzą, czasami ostro się ścinają, ale
łączy je dużo, dużo więcej. Lubią nawet te same
potrawy - z drobnymi wyjątkami, bo Kasia nie
toleruje gofrów, a Gosia – kukurydzy. Za to na
watę cukrową zawsze chętnie się skuszą. Ich fascynacja
wschodnią granicą sięga czasów, gdy rozpoczynały w
liceum naukę rosyjskiego. Na początku widziały w tym
gehennę, z czasem – najcudowniejszą rzecz na świecie.
Miały szczęście spotykać na swojej drodze ludzi, którzy
wskazywali im właściwą drogę, służyli radą i pomocą.

Sisotry Zalewskie, zawsze razem
Określają się mianem „dwóch upartych, zawziętych, pyskatych gaduł”, które zawsze trzymają się razem, a wtedy dzieje się naprawdę dużo – ale zawsze
pozytywnie i z uśmiechem, na dobre i na złe. W swo-

Wyremontowały
busa by zwiedzać świat
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im wspólnym projekcie Cytrusowy Świat połączyły
wybuchowe charaktery, którymi obdarzyła je natura,
temperamenty, ale również wrażliwość i niekończące się pomysły na realizację marzeń. Jednym z nich
było wyremontowanie 31-letniego busa „Cytrusa”,
którym pragną podróżować w wielkim stylu. Za
sobą mają długi okres przygotowań, na które złożyły
się obozy sportowe, edukacja, poznawanie coraz
to innych ludzi, sześcioletnia przygoda ze sportem.
Dziewczyny czerpią z własnych pasji, ale również z
różnic, które je dzielą. Słowem, wyciskają życie jak
cytrynę, czy to skacząc na bungee, czy to pochłaniając watę cukrową, czy to zaprowadzając Zachód na
Wschodzie.
Kasia, Gosia i ich Cytrus

Kalendarz FIM zawodów motocyklowych kobiet 2014
Rok 2014 będzie obfitował w mnóstwo motocyklowych zawodów dla pań w różnych dyscyplinach. Poniżej prezentujemy kalendarium. Co? Gdzie? Kiedy? Wszystkie konkurencje odbywają się
pod egidą FIM - Międzynarodowej Federacji Motocyklowej.
Obóz treningowy dla Kobiet – Trial
7-9 lipca 2014
Polska – Krzeszowice
Mistrzostwa Świata Kobiet w Snowcrossie
– to zupełnie nowa dyscyplina; odbędzie się przy okazji Snowcross World Champinship FIM

8 marca 2014
Szwecja – Skellef
15 marca 2014
Finlandia – Tuuri
Mistrzostwa Świata Kobiet w Motocrossie
1 marca 2014
Katar – Losail
13 kwietnia 2014 	Włochy – Arco di Trento
4 maja 2014
Holandia – Valkenswaard
1 czerwca 2014
Francja – St Jean d’Angely
22 czerwca 2014 	Niemcy – Teutschenthal
27 lipca 2014 	Czechy – Loket
Mistrzostwa Świata Kobiet w Trialu
13 lipca 2014 	Belgia – Comblain au Pont
6-7 września 2014
Hiszpania – Arnedillo
12 września 2014 	Andorra – St Julia
Trial Des Nations Kobiet
13 września 2014 	Andorra – St Julia
Mistrzostwa Świata Kobiet Enduro
5-6 kwietnia 2014
Hiszpania – Solsona
7-8 czerwca 2014
Finlandia – Heinola
14-15 czerwca 2014
Szwecja – Enköping
13-14 września 2014
Francja – Brioude
Międzynarodowa 6-dniówka Enduro (ISDE)
3-08 listopada 2014 	Argentyna – San Juan
Mistrzostwa Świata Kobiet w Rajdach Cross-Country
4-10 kwietnia 2014 	Zjednoczone Emiraty Arabskie – Abu Dhabi Desert
20-25 kwietnia 2014
Katar – Sealine Cross-Country Rally
18-25 maja 2014 	Egipt – Pharaoh’s Rally
7-12 czerwca 2014 	Włochy – Sardegna Rally Race
21-30 sierpnia 2014 	Brazylia – Rallye dos Sertões
3-09 saździernika 2014
Maroko – OiLibya Rally
Mistrzostwa Świata Kobiet Bajas World Cup
14-16 marca 2014 	Włochy – Italian Baja
18-20 lipca 2014
Hiszpania – Baja España Aragon
14-17 sierpnia 2014 	Węgry – Hungarian Baja
28-31 sierpnia 2014
Polska – Baja Poland
30-02 października 2014
Maroko – Baja du Maroc
30-01 listopada 2014
Portugalia – Baja Portalegre 500

Będziemy
te wydarzenia
relacjonować
i informować
Was o sukcesach
zawodniczek.
Nie możemy się
też doczekać
startu Polek
w zagranicznych
imprezach.

biuletyn Polskiego Związku Motorowego

15

historia

historia

Pionierka wielkopolskiego automobilizmu
– Klementyna Śliwińska
Bertha Benz zapisała się w
historii jako pierwsza osoba, której 125 lat temu
udało się samodzielnie
pokonać trójkołowym automobilem dystans ponad
stu kilometrów.
Z okazji tej rocznicy, w
muzeum Mercedesa
między 2 a 4 sierpnia
odbędzie się ekspozycja
“Bertha Benz Days”.

Dzięki sugestiom
Berthy, Karl
Benz mógł
wprowadzić
poprawki do
nowych modeli
swoich automobili.

I8

km/h
prędkość maksymalną
Patent-Motorwagen Type III
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Uzyskała prawo jazdy w 1914 roku, kiedy na samochód mówiło się jeszcze „automobil”.
W Poznaniu w 1923 roku zawiązał się Wielkopolski Klub Automobilistów i Motocyklistów.
Klementyna Śliwińska już w styczniu 1924 roku wstąpiła w jego szeregi.

T

Pionierka motoryzacji - Bertha Benz

B

ertha Benz (1849-1944), żona Karla Benza,
5 sierpnia 1888 roku wraz z dwoma synami:
14-letnim Richardem oraz 15-letnim Eugenem, kierując automobilem Benz Patent-Motorwagen Nummer 1 skonstruowanym przez męża,
wybrała się bez jego wiedzy w podróż z Mannheim
przez Weinheim, Heidelberg, Wiesloch i Durlach, aż
do rodzinnego Pforzheim. Tym samym zapisała się w
historii jako pierwsza osoba, której udało się samodzielnie pokonać ponad stukilometrowy dystans (106
km) bez obecności mechanika.
Bertha Benz z Mannheim wyjechali o świcie. Podczas podróży Bertha własnoręcznie oczyściła zatkany
gaźnik broszką z kapelusza i owinęła nieizolowany
przewód własną podwiązką. Parokrotnie na znacznych
nachyleniach jej synowie musieli wysiąść z pojazdu
i pchać go pod górkę, ponieważ moc automobilu
okazała się niewystarczająca na pokonanie stromych
wzniesień. Troskę wzbudzała także dostępność tzw.
„ligroiny” (nafty), ponieważ 4,5-litrowy zapas paliwa
w gaźniku (pojazd nie był jeszcze wyposażony w
bak) szybko się zużywał. Naftę kupowało się wtedy w
aptekach; jedna z nich w mieście Wiesloch wybawiła
podróżnych z kłopotu. Zakład istnieje do dziś i z dumą
informuje odwiedzających, że tu właśnie mieściła
się pierwsza na świecie „stacja benzynowa”.
Późnym wieczorem odważna, lecz mocno
zakurzona ekipa dotarła do Pforzheim, gdzie
mieszkała matka Berthy. O sukcesie pionierka
poinformowała męża pełnym radości telegramem; chciała swoim
dokonaniem pokazać Karlowi, że
jednym z warunków finansowego
powodzenia przedsięwzięcia produkcji automobili jest pokazanie
jego praktycznego zastosowania
szerokiej publiczności. Do macierzystego Mannheim wróciła
następnego dnia.
Po wyprawie, dzięki sugestiom żony, Karl Benz mógł

wprowadzić poprawki do nowych modeli swoich automobili; zbudowano ich w sumie 25 egzemplarzy. Auta
napędzały 2 l. jednocylindrowe silniki czterosuwowe o
mocy 2 KM (przy 250 obr./min), co pozwalało osiągać
prędkość maksymalną 18 km/h. Pojazdy wyposażone
były w dwuprzełożeniową skrzynię biegów. Nadwozie
osadzono na trzech drewnianych kołach. Potem eksperymentalnie wypuszczono rownież wersję czterokołową (prawdopodobnie tylko jeden egzemplarz).
Patent-Motorwagen Type III zapisał się w historii
jako pierwszy “seryjnie produkowany pojazd”. Sprzedaż nie była początkowo łatwa, ludzie reagowali
nieufnie - do momentu, gdy paryżanin Emile Roger
wziął na siebie zadanie promocji i popularyzacji marki w rodzinnej Francji. To za jego pośrednictwem do
Londynu trafił jedyny model pojazdu, który przetrwał
do dzisiaj. Na co dzień prezentowany w londyńskim Muzeum Nauki, obecnie gościnnie uświetnia
ekspozycję w muzeum Karla Benza w Ladenburgu.
Istnieją przesłanki wskazujące na fakt, że to właśnie
tym konkretnym samochodem Bertha odbyła swoją
historyczną przejażdżkę. 

o czasy nam bardzo odległe, ale już wtedy
organizowano rajdy! Automobilistek
przybywało, a pierwszą imprezą, w jakiej
uczestniczyły panie z Poznania mające
prawo jazdy były Rajdy Pań organizowane przez Automobilklub Polski Warszawa. Rajdy takie odbywały
się w latach 1926 – 1930 oraz 1936 i 1937. Oprócz
Poznanianek, udział brały w tych imprezach kobiety
z całej Polski.
Pierwszy Rajd Pań zorganizowano 17 czerwca 1926
roku. Wzięło w nim udział 16 kobiet, a trasa była nie
byle jaka! Jej dystans liczył 305 kilometrów, a trasa wiodła z Warszawy do Łomży i z powrotem. Klementyna
Śliwińska wystartowała wtedy pierwszym na świecie
pojazdem chłodzonym powietrzem, dwucylindrową
Tatrą. Tatry natomiast produkowała fabryka samochodów Koprivnicka Vagonka w Pokrzywnicy.
Oto wypowiedź Klementyny Śliwińskiej po rajdzie.
- Współzawodnictwo w szybkości nie było zadaniem I Rajdu Pań. Należało wykazać zręczność we
władaniu kierownicą, zwaną dalej wolantem. Pod
koniec jazdy moja Tatra zaczęła parskać. Trzeba było
naruszyć plomby, unieść maskę samochodu i stwierdzić przyczynę. Okazało się, że wyskoczyła iglica
w pływaku i rozregulował się dopływ benzyny ze

zbiornika do karburatora, czyli gaźnika. W „nagrodę”
przyznano mi 10 punktów karnych.
Jak więc widać już wtedy w rajdach nie chodziło
o szybkość, a punkty karne były tym czego trzeba
było się wystrzegać.
Klementyna Śliwińska po raz kolejny wystartowała
w 5. Rajdzie Pań w dniach 27-29 września 1930 i to było
nie lada wyzwanie! Długość trasy rajdu wynosiła 1149
kilometrów! Odcinek rajdowy wiódł z Warszawy przez
Brześć do Białegostoku, dalej przez Grodno do Wilna,
następnie ponownie przez Białystok i Ostrów Mazowiecka do Warszawy. Tym razem Klementyna Śliwińska
reprezentując Automobilklub Wielkopolski, przyniosła
mu chlubę. Jak sama pisała: - W rajdzie tym uczestniczyło 9 samochodów… Tym razem mogłam pochwalić
się sukcesem. Na próbach szybkości płaskiej ze stojącego startu i z rozbiegu prześcignęłam na samochodzie
„Praga-Piccolo” trzy silniejsze maszyny, plasując się na
drugim miejscu. Wróciłam z pierwszą nagrodą w swojej
kategorii oraz drugą nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w ogólnej klasyfikacji, kilkoma nagrodami specjalnymi, z dyplomem i srebrną plakietką - skomentowała
swój sukces zawodniczka. 
Hubert Piątek, Automobilklub Wielkopolski

Była pierwszą
kobietą w Automobilklubie,
a zarazem pierwszą
kobietą w Wielkopolsce, której udało
się uzyskać prawo
jazdy. To właśnie z
jej inicjatywy, ówczesny klub, zmienił
nazwę. Na jaką?
Na Automobilklub
Wielkopolski, nazwę,
jaką nosi do dziś.

Katarzyna Frendl

II49
kilometrów
liczył
5. Rajd Pań
w 1930 roku
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