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Jak powstała książka

– Boże, jak ja bym chciała jeździć Hondą Civic – powiedziałam 

do Róży. – Marzę o niej od roku.

– Najłatwiej napisać książkę – stwierdził pewien młody Mar-

sjanin.

– No tak, ale o czym? – zapytała Róża.

– Ach, jak to – żachnęłam się. – O inteligencji drogowej kobiet! 

I tak powstała ta książka.

Skierowana jest do tych kobiet, które chcą zrobić prawo jazdy 

i tych, co już je posiadają, ale także do mężczyzn, którzy chcą 

stać się bardziej  świadomymi uczestnikami ruchu drogowego 

i lepiej rozumieć jeżdżące panie.

Napisałam ją z myślą o mojej córce, która niepotrzebnie szar-

żuje na drodze, i synu, lubiącym szybkie luksusowe samocho-

dy,  a  także o mężu,  który  często prowadzi  samochód w taki 

sposób, że naraża mnie na stres.
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Dowcip

Blondynka zdaje  na  prawo  jazdy.  Pyta  brunetkę,  

która ma prawo jazdy, jak najlepiej jeździć.

– Po prostu, musisz jeździć z klasą!

Blondynka zasmucona:

–  To  musiałabym  kupić  autobus,  żeby  tyle  ludzi  

zmieścić.
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Pani kierowco!

Słowo „kierowca” na ogół kojarzy się z mężczyzną. Jak wobec 

tego nazwać, dla odróżnienia, prowadzącą pojazd kobietę?

Kierująca  pojazdem?  Brzmi  enigmatycznie.  A  może  kierow-

niczka? Tylko że ta nazwa została już zarezerwowana dla kobie-

ty na kierowniczym stanowisku. „Autokierowniczka”? Też do 

niczego. Zauważyłam, że od niedawna w różnego rodzaju arty-

kułach prasowych nie piszą o kobiecie „psycholog” tylko „psy-

cholożka”;  nie  „socjolog”  tylko  „socjolożka”.  Zatem  pewnie 

będą też pisać „ginekolożka”, „inżynierka”, „filozofka”, „stoma-

tolożka”,  a  może  nawet  „kierulożka”.  Podobno  to  feministki 

walczą, aby wprowadzać żeńskie końcówki do nazw zawodów. 

Mnie osobiście to okropnie razi! Idąc jednak podobnym tokiem 

myślenia, mogłabym napisać o kobiecie kierowcy „kierowczy-

ni” (jak ochmistrzyni). Najbardziej pasowałoby określenie „kie-

rownica", ale zbitka słów „kierownica za kierownicą” jest nie-

stety nie do przyjęcia.  Pewnie nadawałoby się  do kabaretu… 

No, ale jeżeli traktorem kieruje traktorzystka, to samochodem 

może kierować samochodzistka, a w pracy przoduje przodow-
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nica,  to może kierującą nazwać samochodownicą! Skoro jest 

nauczycielka, to może być auto-lka albo auto-reczka… Policjan-

ci całkiem zgrabnie rozwiązali ten dylemat i zwracają się do ko-

biet per pani kierowco, a do mężczyzn – panie kierowco.

Powstał nawet portal o nazwie… Autopolki.

Ja pozostanę przy określeniu kobieta kierowca.
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Kobieto, bądź mężczyzną!

Dziś za kierownicą spotkać można tak wiele pań jak nigdy do-

tąd. A będzie jeździło ich jeszcze więcej! Zjawisko rosnącej fe-

minizacji ruchu drogowego pociągnęło za sobą nie tylko rozwój 

motoryzacji  czy  przystępne  ceny  samochodów,  ale  przede 

wszystkim  oczekiwania  społeczeństwa.  Dziś  wymaga  się  od 

Matki Polki, żeby odwiozła dziecko do żłobka w drodze do pra-

cy albo męża do domu po zakrapianych imieninach. Och, wy-

maga się znacznie więcej!

Liczba rozwodów w Polsce rośnie z roku na rok. W znacznej 

większości to kobiety „zostają” z dziećmi, zatem wszelkie obo-

wiązki związane z potomstwem i domem spadają na nie. Jest 

tego sporo. Aby zdążyć ze wszystkim, od porannych świeżych 

bułek – po wieczorne odebranie dziecka z pływalni, korzystanie 

z samochodu staje się koniecznością. Tym bardziej że jak taka 

mama zostanie sama, to przeważnie szuka jeszcze dodatkowej 

pracy, zakłada własną firmę, aby dorobić po godzinach, lub zaj-

muje się sprzedażą bezpośrednią, żeby uzupełnić braki finan-

sowe. Rozwiedziony mężczyzna prawdopodobnie założy drugą 
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rodzinę i ani myśli o zwiększeniu alimentów na własne dzieci 

z pierwszego małżeństwa.

Coraz częściej zdarza się, że to mężczyzna nie wytrzymuje psy-

chicznie rywalizacji w pracy, w biznesie, presji tego, aby utrzy-

mać  dom  na  „odpowiednim”  poziomie  itp.  Ucieka  wówczas 

w problemy psychiczne, nawet psychiatryczne, a żona prowa-

dzi odtąd dom i firmę. Wówczas korzystanie z samochodu jest 

dla niej absolutną koniecznością.

W Poznaniu na autobusach pojawiło się hasło: „zamień wóz na 

bus”.  Najbardziej  pasuje  to  do  mężczyzn,  którzy  najczęściej 

przecież po porannej toalecie i śniadaniu jadą samochodem do 

pracy.  Zostawiają  auto  na  pracowniczym parkingu,  po czym 

przesiadają  się  w  razie  potrzeby  do  samochodu służbowego. 

Nie dźwigają nic (w przeciwieństwie do kobiet), oprócz teczki 

z papierami  lub  tylko  ze  śniadaniem.  Po  pracy  zachodzą  na 

parking  i  wracają,  znowu  samochodem,  do  domu  na  obiad 

(często jest to obiad, który zrobiła żona będąca na urlopie wy-

chowawczym, pracująca na pół etatu albo na zmiany). Dopiero 

po ich powrocie  żony mogą skorzystać  z  „samochodu męża” 

(będącego  zresztą  ich  wspólną  własnością),  aby  pozałatwiać 

cięższe zakupy.

Gdyby mężczyźni przesiedli się na zbiorowe środki lokomocji, 

znacznie  zwiększyłaby  się  dostępność  miejsc  parkingowych, 

spadłoby natężenie  ruchu w godzinach  szczytu,  i,  co  bardzo 
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istotne, mniej byłoby samochodów wożących trzy miejsca z po-

wietrzem, a tylko jedną osobę, kierowcę. Samochody pozosta-

wione w domu służyłyby całej rodzinie: żonie, dziadkom, dzie-

ciom.
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