
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Poznań, 22 marca 2023 roku 

Poznań Motor Show 2023 – zobacz motoryzację w najlepszym wydaniu 

 

30 marca rozpocznie się kolejna edycja Poznań Motor Show - najważniejszych targów 

motoryzacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od wielu lat dostarczają one 

niezapomnianych emocji dziesiątkom tysięcy zwiedzających, którzy każdego roku 

odwiedzają Międzynarodowe Targi Poznańskie. To bez wątpienia obowiązkowy punkt 

w kalendarzu każdego miłośnika motoryzacji.  

 

Tegoroczna odsłona Poznań Motor Show, która tradycyjnie potrwa cztery dni zapowiada się 

niezwykle interesująco. Uczestnicy targów będą mogli zwiedzić aż 6 stref tematycznych – 

samochodową, motocyklową, super-cars, e-mobility, caravaningową oraz detailingu. 

Wyjątkową ekspozycję, zlokalizowaną w 9 pawilonach stworzy łącznie ponad 100 marek  

i wystawców. Wszystko to uzupełnią liczne wydarzenia towarzyszące – pokazy 

motocyklowego stuntu i driftu, prelekcje, konkursy i spotkania z gwiazdami. 

 

- Wydarzenie odpowiada potrzebom zmieniającego się świata - z jednej strony nowości  

na targowych halach, z drugiej emocje, które dajemy poprzez możliwość przejechania się drift 

taxi, wypróbowania motocykli czy też podziwiania najlepszych na świecie stunterów oraz 

spotkania gwiazd motoryzacji znanych z telewizji i Internetu – podkreśla Tomasz Kobierski, 

prezes Grupy MTP.  

 

To właśnie elastyczność jest jednym z czynników, który decyduje o niesłabnącej popularności 

Poznań Motor Show. Na przekór wielu trudnościom, jakich doświadczyła  

w ostatnich latach branża targowa i motoryzacyjna, projekt w dalszym ciągu cieszy się 

ogromnym zainteresowaniem i wzbudza duże emocje.  - Wobec wielu odwoływanych i 

przekładanych wydarzeń Poznań Motor Show staje się pozytywnym przykładem na to, że 

formuła wydarzeń motoryzacyjnych nie wyczerpała się – mówi Łukasz Wołonkiewicz, 

dyrektor Poznań Motor Show. - Wierzymy, że tegoroczna edycja ostatecznie zakończy dyskusję 

nad przyszłością  targów motoryzacyjnych i będzie mocnym fundamentem pod dalszy rozwój 

tego projektu  - dodaje.  

 

Premiery i nowości w salonie samochodowym  
 

Salon samochodowy od zawsze jest tą częścią ekspozycji, która wzbudza największe 

zainteresowanie ze strony zwiedzających. Już za tydzień na Poznań Motor Show zostanie 

zaprezentowanych kilkadziesiąt pojazdów od wiodących marek motoryzacyjnych. Wśród nich 

nie może również zabraknąć premierowych modeli.  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Mocny zestaw nowości zaprezentuje Mazda. W strefie przygotowanej przez poznańskich 

dealerów marki -  Mazda Voyager i Mazda Bednarscy (przy wsparciu Mazda Motor Poland) 

pojawią aż cztery polskie premiery - Mazda MX-30 R-EV, Mazda6 20th Anniversary, 

Mazda CX-5 M Hybrid 2023 oraz Mazda CX-60 Diesel. Premierowy model zabierze ze sobą 

także koreański SssangYong, który po raz pierwszy zaprezentuje szerokiej publiczności 

najnowszy samochód ze swojej gamy, czyli Torresa.  

 

Podczas Poznań Motor Show zaprezentuje się także debiutująca w Polsce marka Maxus, 

która jest częścią państwowego giganta SAIC Motor z siedzibą w Szanghaju. W strefie 

Maxusa będzie można zobaczyć takie modele jak Euniq 6, Euniq 5, e-Deliver 3 oraz  

e-Deliver 9.  

 

Podobnie jak przed rokiem sporą grupę pojazdów zabierze ze sobą Grupa Karlik, która 

zaprezentuje modele z czterech marek samochodowych, dostępnych w ofercie poznańskiego 

dealera. Będą to Dacia, Hyundai, Honda oraz Renault. Nowością w strefie ostatniej z marek 

będzie Austral, czyli przedstawiciel nowej generacji Mild Hybrid.  

 

Lista marek obecnych w Pawilonie 5, gdzie zlokalizowany zostanie Salon Samochodowy jest 

jednak zdecydowanie dłuższa. Grupa Cichy-Zasada zabierze ze sobą liczne grono 

przedstawicieli Grupy Volkswagen – Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen oraz 

Volkswagen Samochody Dostawcze. Każda z wymienionych marek będzie miała swojego 

przedstawiciela, a pełna lista modeli obecnych na wydarzeniu przedstawia się następująco: 

 

 Skoda Eniaq 

 Cupra Formentor 

 VW Arteon R 

 Audi R8 

 Audi RS7 

 Audi RS5 SB 

 Audi RS3 

 Cupra Born 

 VW ID.5 

 Audi e-tron GT 

 Audi Q8 e-tron SB 

 VW ID.Buzz 

 

Swoją obecność podczas Poznań Motor Show potwierdziła również marka Skywell.  

W pawilonie 5 zwiedzający spotkają w pełni elektryczny model ET5 w trzech zjawiskowych 

kolorach - Moon white, Starry sky gray, Polar star blue. Cztery samochody pokaże z kolei 

Nissan Polody, gdzie pojawią się modele X-Trail e-POWER, Qashqai e-POWER, ARIYA oraz 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Townstar EV. Coś dla siebie znajdą również miłośnicy marki Suzuki, na których czekać 

będzie m. in. Suzuki Jimny oraz Suzuki S-Cross.  

 

Modele z najwyższej półki w strefie luxury i hiper cars  

 
Tuż obok w Pawilonie 6 zlokalizowana zostanie strefa luxury i hiper cars, gdzie pojawią się 

najszybsze, najmocniejsze i najdroższe samochody, będące obiektem westchnień miłośników 

motoryzacji.  

 

Aż osiem modeli z gamy Mercedes-Benz oraz Mercedes-AMG pokaże MB Motors, czyli 

autoryzowany dealer marki. W strefie pojawią się Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC, 

Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+, Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, Mercedes-

AMG G 63, Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC, Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC, 

Mercedes-EQ, EQS SUV 450 4MATIC i Mercedes-EQ, EQA 300 4MATIC.  

 

Po raz pierwszy na Poznań Motor Show pojawi się ekipa Positive Ways, stworzona  

ze wspólnej pasji do samochodów i chęci niesienia pomocy chorym dzieciom. Już od 2013 

roku skupiają właścicieli sportowych samochodów przy okazji charytatywnych wypraw, dzięki 

którym zebrano już ponad 3 miliony złotych. Grupa zaprezentuje łącznie kilkadziesiąt super-

samochodów, takich jak Ferrari, McLaren, Lamborghini czy Porsche.  

 

Na tym nie koniec. Najnowsze Mercedesy AMG w wersji Brabus będzie można spotkać  

w strefie 7PL, Auto Fus Group pokaże modele Aston Martin i McLaren a kolejne super-

samochody będą dostępne na stoiskach takich wystawców jak PG Performance, Karlik 

Luxury Cars, Autoklinika, czy Nocne Loty. 

 

Coś dla miłośników jednośladów  
 

Na Poznań Motor Show coś dla siebie znajdą również miłośnicy motocykli. Tegoroczny salon 

motocyklowy wypełni pawilony 3 i 3A oraz teren zewnętrzny na Placu Marka.  

 

- To dla mnie szczególna edycja, bo pierwsza w roli dyrektora salonu motocyklowego. 

Postawiliśmy na różnorodność, aby każdy fan motocykli mógł znaleźć coś dla siebie. Ważna jest 

też dla nas jakość, którą zachowaliśmy zapraszając renomowane marki i uznanych gości, aby 

zagwarantować rozrywkę  

na najwyższym poziomie. Chcemy, aby Poznań Motor Show stał się znowu świętem motoryzacji 

i miejscem, które nią żyje, a nie jedynie wystawą. – mówi Daniel Kwiatkowski, Manager Salonu 

Motocyklowego na Poznań Motor Show.  

 

Wśród wystawców należy zwrócić uwagę na Grupę Karlik, która podobnie jak przed rokiem 

zabierze ze sobą trzy marki motocyklowe – Hondę, Kawasaki oraz MV Agusta. W strefie 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hondy pojawi się m. in. „Szerszeń” czyli model Hornet 750, który swoją premierę miał nieco 

ponad miesiąc temu. Nie zabraknie także, znanych modeli w nowych malowaniach czy 

uzbrojonych w akcesoria na sezon 2023 jak chociażby model custom Honda Rebel 1100.  

 

Na stoisku Kawasaki zagości  najnowszy projekt firmy z Japonii: elektryczny model Ninja 

HEV, który zostanie pokazany pierwszy raz w Polsce! Nie zabraknie sportowych ikon tego 

producenta jak Ninja ZX10R czy modele naked sport model z rodziny „Z” czyli Z900SE.  

 

Uzupełnieniem listy będą motocykle turystyczne z modelem Versys 1000 na czele oraz 

sportowo-turystyczne doładowane kompresorem jak H2SX. Dla miłośników klasyki będą 

modele retro nawiązujące do minionych czasów jak Z900RS. Dodajmy do tego skutery 

wodne oraz quady, a da nam to listę 22 pojazdów, które pojawią się na stoisku.  

 

W części poświęconej marce MV Agusta pojawią się najlepiej sprzedające się modele tego 

brandu oraz limitowane wersje takie jak: Brutale Nurburgring (jeden ze 150) czy limitowane 

modele Turismo Veloce Reparto Corse. Kolejną atrakcją na stoisku będą produkty z linii 

eMVAgusta, czyli hulajnogi i rowery elektryczne, wyróżniające się pięknym, włoskim 

designem oraz zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. 

 

Bogatą ekspozycję zaprezentuje także Triumph, jedna z najstarszych marek motocyklowych, 

istniejąca już od ponad 120 lat! Przez dziesięciolecia historii Triumph Motorcycles 

konsekwentnie budował pozycję jednej z najlepszych marek motocyklowych na świecie, 

dbając o jakość wykonania swoich maszyn oraz detale, które tak bardzo docenianie są przez 

klientów tej brytyjskiej marki. Na stoisku będzie można podziwiać łącznie 19 modeli, w tym  

te z linii Bonneville, czy Tiger.  

 

Obok motocykli Triumph na Poznań Motor Show zaprezentuje się także dobrze znana 

wszystkim fanom jednośladów polska marka motocykli i skuterów polska marka Junak oraz 

Zontes, czyli prężnie rozwijająca się na naszym rynku marka motocyklowa, która już od 

momentu pojawienia się w Polsce, zaskakuje nowoczesnymi jednośladami  

o bardzo bogatym wyposażeniu, wykończeniu na najwyższym poziomie i odważnej, 

wpadającej w oko i wytyczającej własne tory stylistyce. 

 

Kolejne dwie marki motocyklowe, które będzie można spotkać na targach to Zero oraz Super 

Soco, które pojawią się na stoisku firmy Karbon2, wprowadzającej pojazdy elektryczne  

na polski rynek już od 24 lat.  

 

Super Soco to marka dobrze znana wszystkim fanom jednośladów elektrycznych, która  

od pięciu lat podbija serca miłośników motocykli w klasie motorowerów oraz popularnych 

125-tek. Na Poznań Motor Show zaprezentowane zostaną wszystkie najpopularniejsze 

modele marki, na czele z pierwszą tegoroczną nowością TC Pro. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Zero Motorcycles to wiodąca marka motocykli elektrycznych, łącząca duszę i design  

z najnowszą technologią prosto z Doliny Krzemowej! Na tegorocznej targach Poznań Motor 

Show zaprezentowany zostanie pierwszy w pełni elektryczny motocykl typu adventure DSR/X 

oraz najpopularniejsze modele ze stajni marki.  

 

Swoją obecność na Poznań Motor Show potwierdził także oficjalny importer marki Royal 

Enfield, której rodowód sięga aż 1901 roku. Na targach zostaną zaprezentowane, najnowsze 

HNTR 350 czy przyszłą gwiazdę - Super Meteor 650. 

 

W Salonie Motocyklowym będzie można spotkać również takich wystawców jak Ventus, AJP, 

Bilibike, Piaggio, Dirtbike / Husquarna, Taurus, Speed Ladies, czy Imfamous Team.  

 

Oprócz tego w Pawilonie 3A będzie funkcjonowała scena, której koordynatorem jest „Świat 

Motocykli” jeden z patronów medialnych Poznań Motor Show. Będzie to miejsce, gdzie 

zaprezentują się znane i ciekawe postaci z motocyklowego świata.  

 

Zastrzyk adrenaliny na Placu Marka 
 

Pokazy Stunt Wars Poland są nieodłączną częścią Poznań Motor Show. W tym roku na Placu 

Marka zaprezentuje się czterech, niezwykłych kaskaderów. 

 

Rafał „Stunter13” Pasierbek - światowa ikona i prawdziwa legenda akrobatyki 

motocyklowej. Znany na całym świecie zawodnik, team-rider Yamaha oraz Monster Energy. 

Wielokrotny Mistrz Świata, który ze swoimi pokazami był już na wszystkich kontynentach,  

a przebieg na jednym kole ma większy niż niejeden zawodowy kierowca. 

 

Dawid ,,Procent” Marach - pochodzi z Bydgoszczy. Trenuje stunt od 17 lat, a od 7 robi to 

zawodowo. Jest czynnym zawodnikiem biorącym udział w zawodach i pokazach w całej 

Europie. W ciągu sezonu daje około 400 występów, co za tym idzie jest bardzo 

rozpoznawalnym i doświadczonym zawodnikiem . Ostatnie lata cały sezon letni spędza biorąc 

udział w ekstremalnym show w parku rozrywki z ekipą Energylandia Extreme. Motocykle  

to jego całe życie - praca oraz pasja. Na Poznań Motor Show będzie jeździł motocyklem 

Kawasaki 636. 

 

Kamil "Nikson" Nikliborc - ma 27 lat, pochodzi z Oświęcimia. Trenuję STUNT od 11 lat, od  

3 sezonów razem z grupą kaskaderów Energylandia Extreme robi pokazy w największym 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

parku rozrywki w Europie. Jest zawodnikiem i bierze czynny udział w zawodach na całym 

świecie, m.in. Stunt Master Cup Arab Emirates , Stunt Champ Soczi, Czech Stunt Day czy Stunt 

Wars Poland. Obecnie pokazy jeździ motocyklem Kawasaki 636. 

 

Maciej "DOP" Bielicki - trenuje stunt od 17 lat, weteran tego sportu w Polsce. W 2016r. przesiadł się  

z motocykli sportowych na ciężkie Harleye. W 2017r. pobił rekord GuinessaGuinnessa w długości 

palonej gumy - 4480m na motocyklu Harley-Davidson Street Rod. Aktualnie do stuntu używam 

Sportstera 1200, Road Kinga 1450, Buella xb9 oraz Fat Boba 1600. Niektóre z nich z pewnością 

zobaczycie na pokazach Stunt Wars Poland podczas Poznań Motor Show. 

Pokazy Stunt Wars Poland odbędą się we wszystkie dni targów, w godzinach 11:00, 13:30 

oraz 16:00. 

 

Uzupełnieniem pokazów stuntu będą popisy renomowanych i utalentowanych drifterów. 

Oto lista kierowców, których popisy będzie można podziwiać na Poznań Motor Show: 

 

Patryk Detmer - driftuje od 5 lat a samochód, na którym startuje obecnie to BMW E36 

legitymujące się mocą 550KM. Jest też współzałożycielem  grupy DPP - Drift Pełną Parą 

TRENINGI, która zajmuje się treningiem i nauką kontrolowanego poślizgu.  

 

Wojciech "Wojtas"  Bohuszewicz - kierowca driftingowy. Swoją przygodę  

z driftingiem zaczął w 2015r roku. Od 2020r prężnie udzielający się na trójmiejskiej scenie 

driftingowej. Organizator treningów, pokazów,  eventów, oraz zawodów driftingowych. 

Członek ekipy LowestGarage która szczególny nacisk przykłada do wizerunku swoich 

samochodów. Wojtas większość modyfikacji wykonuje samemu, stosuje wiele customowych 

rozwiązań a sam kierunek budowy aut jak i styl określa nazwą "GRUZZKLAS”. 

 

Hubert Eitner – swoją przygodę z driftem rozpoczął 10 lat temu. Obecnie można go oglądać 

za kierownicą Nissana 200sx. Od dwóch lat znajduje się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji 

generalnej Drift Open.  

 

Tomasz „Tomi” Błaszkowski – jego pasja do stuntu zaczęła się 15 lat temu, a od 5 lat dzieli 

ją razem z miłością do driftu. Od tego czasu można go spotkać na licznych pokazach  

i zawodach w Polsce i zagranicą.  

 

Zanim jednak oczarują nas stunterzy i drifterzy na Placu Marka będzie można obejrzeć pokazy 

gymkhany. Treningi gymkhany pozwalają na znakomite opanowanie motocykla na dwóch 

kołach. Pozwala to podnieść umiejętności, pewność siebie za kierownicą i bezpieczeństwo ale 

także może być doskonałym wstępem do treningów na jednym kole (oczywiście  

w odpowiednich warunkach).  

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Codzienne pokazy odbędą się w godzinach 10:30, 13:00, 15:30. 

 

OTOMOTO sponsorem głównym Poznań Motor Show  
 

OTOMOTO to internetowa platforma pozwalająca na  sprzedaż i zakup m.in. samochodów 

używanych, nowych, którą co miesiąc odwiedza średnio 8 milionów użytkowników. Plasuje się 

w światowej czołówce najmocniejszych stron motoryzacyjnych na świecie – w czerwcu 

ubiegłego roku zajęła 8 miejsce w globalnym rankingu opracowanym przez Similar Web. 

 

Popularny serwis internetowy został sponsorem głównym tegorocznej edycji Poznań Motor 

Show oraz będzie obecny podczas nadchodzącej edycji święta motoryzacji. W strefie 

OTOMOTO na zwiedzających czekają motoryzacyjne nowości, gry arkadowe i flippery oraz 

bar i DJ.  

 

Spotkaj gwiazdy telewizji, Internetu i motosportu 
 

Obecność znanych osobistości jest nieodłącznym elementem każdej edycji Poznań Motor 

Show. W tym roku zwiedzający będą mieli okazję do spotkania swoich ulubieńców w kilku 

miejscach.  

 

Pierwszym takim miejscem, będzie Strefa Videoblogerów w pawilonie 5. To wyjątkowa 

przestrzeń, gdzie internetowi influencerzy zaprezentują swoje pojazdy oraz spotkają się  

ze swoimi fanami. Swoją obecność potwierdziły takie gwiazdy jak: 

 

 Gosia Rdest – uczestniczka takich serii wyścigowych jak brytyjska  

Formuła 4, VW Scirocco R-Cup, Audi Sport TT Cup, ADAC TCR Germany oraz  

GT4 European Series i W Series. Gosia dwukrotnie w swojej klasie zwyciężała  

w wyścigu 24 godzinnym w Dubaju. Obecnie startuje w serii Alpine Europa Cup, gdzie 

ma ambitny cel ukończyć rywalizację na podium klasyfikacji generalnej 

 Mateusz Borowski - twórca kanału Saturday Car Fever w serwisie YouTube oraz autor 

recenzji samochodowych w prasie w magazynie MUZYK. Pasjonat amerykańskiej 

motoryzacji. Z wykształcenia i zawodu muzyk, więc brzmienie silnika i wydechu ma dla 

niego niebagatelne znaczenie 

 Karolina Pilarczyk - Podwójna Mistrzyni Europy w driftingu, jedna z najbardziej 

znanych na świecie zawodniczek motorsportu 

 Sebastian „Kickster” Kraszewski - Od 2015 roku na polskim YouTubie bawi i uczy. 

Skupia wokół siebie rzeszę wiernych fanów, czego dowodem jest liczba ponad 900 

tysięcy subskrybentów. Z miłości do motoryzacji w 2019 roku otworzył też 

wypożyczalnię samochodów. Na targach będzie można zobaczyć jego 

zmodyfikowanego Mustanga oraz jedną z perełek wypożyczalni 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Kamil Jaśkowski – dziennikarz motoryzacyjny, znany m. in. z programu Absurdy 

Drogowe, który do niedawna był emitowany na antenie stacji TVN Turbo. 

 

Gwiazdy Strefy Videoblogerów będą dostępne dla swoich fanów o następujących godzinach: 

 

Czwartek:  

12:00 - Kickster / Gosia Rdest 

13:00 – Kickster / Gosia Rdest  

14:00 – Saturday Car Fever 

15:00 - Saturday Car Fever 

16:00 – Kickster  

 

Piątek:  

11:00 – Saturday Car Fever 

12:00 – Gosia Rdest  

13:00 – Saturday Car Fever / Gosia Rdest 

14:00 – Karolina Pilarczyk 

15:00 – Karolina Pilarczyk  

16:00 – Gosia Rdest / Saturday Car Fever  

17:00 – Gosia Rdest / Saturday Car Fever 

 

Sobota:  

10:00 – Kickster  

11:00 – Karolina Pilarczyk  

12:00 – Karolina Pilarczyk / Kickster 

13:00 – Kickster / Gosia Rdest 

14:00 – Kickster / Gosia Rdest 

16:30 – Kickster / Gosia Rdest 

 

Niedziela:  

10:00 – Kickster / Gosia Rdest 

11:00 – Karolina Pilarczyk  

12:00 – Karolina Pilarczyk  

13:00 – Kickster / Gosia Rdest 

14:00 – Gosia Rdest 

15:00 – Kickster  

16:00 – Kickster / Gosia Rdest 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gwiazdy TVN Turbo ponownie na Poznań Motor Show  
 

Stacja TVN Turbo od wielu lat wspiera poznańskie targi motoryzacyjne, będąc strategicznym 

partnerem telewizyjnym całego przedsięwzięcia. Nie inaczej będzie i tym razem. Zwiedzający 

Poznań Motor Show po raz kolejny będą mogli spotkać swoich ulubieńców, znanych  

z popularnych programów motoryzacyjnych, emitowanych na antenie stacji.  

 

W strefie TVN Turbo pojawią się Łukasz Byśkiniewicz, Daniel Siatkowski, Grzegorz Duda, 

Przemek Szafrański, Dawid Andres, Adam Klimek, Paweł Miszta, Robert Michalski  oraz 

ekipa Automaniaka. Strefa TVN Turbo będzie czynna od piątku do niedzieli, a same gwiazdy 

pojawią się o następujących godzinach:  

 

Łukasz Byśkiniewicz / Daniel Siatkowski  

PT\SB\ND - 11:00 -11:45 

 

Grzegorz Duda / Przemek Szafrański  

PT\SB\ND - 12:00 -12:45 

 

Dawid Andres  

PT\SB\ND - 13:00 -13:45 

 

Automaniak  

PT - 14:00-14:45 i SB - 14:00 -14:45  

 

Adam Klimek  

PT\SB\ND - 15:00 -15:45 

 

Paweł Miszta / Przemek Szafrański / Robert Michalski 

PT\SB - 16:00 -16:45 i ND - 14:00-14:45 

 

Robert Kubica i nie tylko - mistrzowie motosportu na Poznań Motor Show 
 

Nadchodzące wydarzenie będzie także doskonałą okazją do spotkania wybitnych 

przedstawicieli motosportu. Na liście potwierdzonych gwiazd można znaleźć takie nazwiska 

jak Robert Kubica, Kajetan Kajetanowicz, Miko Marczyk, czy Kuba Przygoński. 

Wymieniona trójka pełni rolę Ambasadorów Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników i 

pojawi się w Pawilonie 7, gdzie odbędzie się finał tych rozgrywek oraz na Scenie Głównej 

Poznań Motor Show, która zostanie zlokalizowana w Pawilonie 5.  

 

Na tym nie koniec. O obecność znanych i popularnych sportowców zadbała Kamena Rally 

Team, która swoją strefę organizuje pod patronatem Radia Eska – Głównego Partnera 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Radiowego Poznań Motor Show. W strefie przygotowanej przez zespół pojawią się Kuba 

Przygoński, Maciek Giemza, Arkadiusz Lindner i Kamil Wiśniewski. Dodatkową 

niespodziankę szykuje również sama Kamena Rally Team, która na Poznań Motor Show 

zaprezentuje pojazd, którym będzie rywalizować podczas przyszłorocznej edycji Rajdu Dakar.  

 

Co wydarzy się na Scenie Głównej?  
 

Scena Główna Poznań Motor Show to kolejna przestrzeń, wypełniona od początku do końca 

licznymi atrakcjami. To miejsce prezentacji marek, prelekcji, ceremonii oraz spotkań  

z gwiazdami. Aż cztery dni bogatego programu, który wykorzystuje każdą dostępną minutę 

wydarzenia. Scena Główna zostanie zlokalizowana w Pawilonie 5. Pełen program prezentuje 

się następująco: 

 

30 marca 2023 – czwartek 

Godzina Wydarzenie 

09:30-10:45 XII OMM - Rozpoczęcie dnia (Młody Mechanik, Elektromobilni) 

11:00-11:45  Trade Press Award – wręczneie nagród  

12:00-12:45 Otomoto – prezentacja raportu 

13:00-13:45 „Infrastruktura ładowania EV – czy tak trudno ją postawić? Aspekty 

prawne” - Mateusz Stańczyk, Adwokat. Partner SMM Legal. 

14:00-14:45 Daniel Grzyb – rozmowa o samochodach elektrycznych  

15:00-15:45 Spotkanie z Ambasadorem OMM 

16:00-17:30 XII OMM - Wręczenie nagród (Młody Mechanik, Elektromobilni) 

 

31 marca 2023 – piątek 

Godzina Wydarzenie 

09:30-10:45 XII OMM - Rozpoczęcie dnia (Młody Mechanik Maszyn 

Rolniczych, Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych, Młody 

Lakiernik) 

11:00-11:45 Kamil Jaśkowski z Absurdów Drogowych - spotkanie 

12:00-12:25 Saturday Car Fever - spotkanie 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12:30-12:55 Yanosik - prezentacja marki 

13:00-13:45 Otomoto – spotkanie z Marcinem Domagałą 

13:45-14:10  XIV Ogólnopolski Turniej BRD - wręczenie nagród 

14:15-15:00 Spotkanie z Kicksterem 

15:00-15:45 OTWS – wręczenie nagród  

16:00-16:30 Ambasador OMM 

16:30 – 18:00 XII OMM - Wręczenie nagród (Młody Mechanik Maszyn 

Rolniczych, Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych, Młody 

Lakiernik) 

 

1 kwietnia 2023 – sobota 

Godzina Wydarzenie 

09:30-10:45 XII OMM - Rozpoczęcie dnia (Młody Mechanik Motocyklowy, 

Mechanik Zawodowy) 

11:00-11:45 Spotkanie z Gosią Rdest 

12:00 – 12:45 Kamena Rally Team - Prezentacja 

13:00 – 13:45  Ebebe PSŻ Poznań - prezentacja drużyny 

14:00-14:45  Karolina Pilarczyk - spotkanie 

15:00-15:45 Otomoto – spotkanie z Marcinem Domagałą 

16:00 – 16:30 Spotkanie z ambasadorem OMM 

16:30-18:00 XII OMM - Wręczenie nagród (XII OMM - Rozpoczęcie dnia 

(Młody Mechanik Motocyklowy, Mechanik Zawodowy) 

 

2 kwietnia 2023 – niedziela 

Godzina Wydarzenie 

09:30-10:45 XII OMM - Rozpoczęcie dnia 

11:00-12:45 Mistrzowie Motoryzacji PLATINUM ORLEN OIL 2023 – 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

wręczenie nagród 

13:00-13:45 Spotkanie z F16 Tiger Demo Team 

14:00-14:45 Spotkanie z Kicksterem 

15:00-15:45 Spotkanie z ambasadorem OMM 

16:00-17:30 XII OMM - Wręczenie nagród 

 

Co jeszcze w części ekspozycyjnej?  
 

Równie interesujące rzeczy będą miały miejsce w tzw. czteropaku. Cały pawilon 8 zostanie 

zaaranżowany przez Automobilklub Wielkopolski, który obchodzi w tym roku jubileusz 100-

lecia działalności. Łącznie zjawi się kilkanaście komisji, kół i delegatur. Coś dla siebie  

z pewnością znajdą miłośnicy klasyki i retro-motoryzacji, ale nie tylko. Spotkamy również 

zawodników i ich motocykle, którzy w ramach Komisji Sportu Motocyklowego AW pod 

opieką Jacka Molika (międzynarodowego sędziego sportowego FIM, delegata technicznego 

FIM, zawodnika klasy SuperTwin, trenera sportu, instruktora doskonalenia techniki jazdy), 

będą zapraszać na zawody sportowe na Torze Poznań.  

 

Wśród zawodników zobaczymy:  

 Mateusza Molika w dwóch odsłonach jako: Mistrza Słowacji i II v-ce Mistrza Polski 

klasy Supersport 300 oraz jego motocykl-Yamaha YZF-R3 w specyfikacji GYTR 2017 

(Mateusz to tegoroczny rekordzista Toru Poznań klasy Supersport 300, członek Kadry 

Narodowej) oraz jako v-ce Mistrza Polski i zdobywcę Pucharu Polski klasy Stock 150 

Junior (pitbike) – i jego motocykl YCF 150 SM!  

 Wojciech Mańczak (Maniek) – v-ce Mistrz Polski klasy S1 SuperMoto – jego motocykl 

to KTM SX-F 450 SM – członek Kadry Narodowej, wielokrotny uczestnik Mistrzostw 

Świata Narodów (SuperMoto of Nations) 

 Michał Sterczała – Mistrz Okręgu Poznańskiego Speed Day Trophy – klasa SDT TWIN 

– motocykl Yamaha MT-07.  

 

Zwiedzający zobaczą również box sportowy na zawodach i motocykle treningowe Suzuki 

GSX-R 750 oraz Aprilia RS660 Jacka Molika z Speed Day.  

 

Pawilon 7A to z kolei przestrzeń wystawiennicza poświęcona caravaningowi. Swoje pojazdy 

pokażą m. in. Grupa CarGO!, Grupa Elcamp, Centrum Campinogwe Kutno, Warszawskie 

Centrum Caravaningu, czy Pro Camp.  

 

Pawilon 8A to z kolei miejsce prezentacji technologii motoryzacyjnej. Główną gwiazdą tej 

części ekspozycji będzie poznańska fabryka Volkswagena. Volkswagen Poznań to 4 zakłady 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

produkcyjne zlokalizowane w Poznaniu, Swarzędzu oraz we Wrześni. Już od 30 lat działamy 

na rynku branży motoryzacyjnej. Wśród wystawców nie zabraknie również dostawców 

technologii, w tym m. in. producentów ładowarek.  

 

Głównym obszarem działalności jest produkcja samochodów dostawczych oraz 

komponentów. W Poznaniu produkowany jest model VW Caddy 5 i VW T6.1, a we Wrześni 

model VW Crafter ora MAN TGE. 

 

Innym interesującym pawilonem będzie pawilon 5A, gdzie przede wszystkim zostaną 

zlokalizowani wystawcy ze strefy detailingu. Z kolei teren zewnętrzny na placu P5, pomiędzy 

pawilonami 6 a 8 wypełni z kolei strefa tuningu, gdzie pojawią się samochody zgłoszone 

przez prywatnych kolekcjonerów. Koordynatorem strefy jest Blackz07.  

 

Kongres MOVE – Dialog o przyszłości rynku motoryzacyjnego, 

zeroemisyjności i innowacyjnego transportu 
 

Przemysł motoryzacyjny jest w momencie spektakularnej zmiany, przejścia na napędy nisko-  

i zeroemisyjne. Przyszłość branży wyznaczają przepisy wypracowane na szczeblu Unii 

Europejskiej, które dotyczą zarówno rynku, jak i produkcji. Najbliższe lata, a może nawet 

miesiące zdecydują, czy producenci utrzymają fabryki w Polsce i czy będą lokowali nowe 

inwestycje.  

 

O tym czego potrzebują producenci, by podjąć decyzję o podtrzymaniu produkcji  

i inwestycjach związanych z rewolucją zeroemisyjną, będą rozmawiać - w gronie ministrów, 

ekspertów i liderów branży - na kongresie MOVE – International Mobility Congress 2023  

w Poznaniu, który odbędzie 30 marca w Poznań Congress Center.  

 

Program wydarzenia został przygotowany we współpracy z Polskim Związkiem Przemysłu 

Motoryzacyjnego. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele wszystkich kluczowych gałęzi 

przemysłu – motoryzacyjnego, energetycznego i paliwowego. Nie zabraknie również 

członków administracji publicznej oraz świata nauki. 

 

Projekty edukacyjne – czas wyłonić najlepszych uczniów!  
 

Jak zwykle przy okazji Poznań Motor Show organizowane są konkursy oraz wydarzenia 

edukacyjne, adresowane do uczniów, którzy mogą sprawdzić swoją motoryzacyjną wiedzę.  

 

W Pawilonie 7 odbywać się będą XII Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników. To szczególny 

projekt, nie tylko ze względu na zaangażowanie ambasadorów, którzy zostali wymienieni 

wcześniej. Do rywalizacji w mistrzostwach przystąpiło ponad 10 000 uczniów z całej Polski. 

Młodzi adepci mogli zmierzyć się ze sobą w kategoriach Młody Mechanik, Elektromobilni 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Młody Mechanik Maszyn Rolniczych, Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych, Młody 

Lakiernik, Młody Mechanik Motocyklowy i Mechanik Zawodowy. Podczas targów poznamy 

zwycięzców tegorocznej edycji Mistrzostw.  

 

Kolejnym projektem edukacyjnym, którego finał odbędzie się podczas Poznań Motor Show 

jest Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej, którego jednym z głównych celów jest 

propagowanie wiedzy samochodowej, poszerzanie jej poprzez śledzenie prasy 

motoryzacyjnej i nowych pozycji wydawniczych w tym obszarze, a także doskonalenie 

umiejętności praktycznych, pobudzanie smykałki majsterkowicza. Turniej odbędzie się  

31 marca w Poznań Congress Center.  

 

Podczas Poznań Motor Show poznamy również laureatów XIV Ogólnopolskiego Turnieju 

BRD, adresowanego do uczniów szkół specjalnych. 

 

Poznań Motor Show 2023 – to trzeba zobaczyć  
 

Tegoroczna edycja wydarzenia zapowiada się niezwykle interesująco. Poznań Motor Show 

potrwa od 30 marca do 2 kwietnia. We wszystkie dni obowiązują identyczne godziny otwarcia 

– od 10:00 do 18:00. Bilety w niższej przedsprzedażowej cenie są dostępne na platformie 

ToBilet.pl. Ceny wejściówek w przedsprzedaży prezentują się następująco: 

 

Media Day - czwartek 30.03.2023 (10:00 -18:00) - 150 zł 

Piątek - 31.03.2023 (10:00 - 18:00) - 40 zł 

Sobota - 01.04.2023 (10:00 - 18:00) - 45 zł 

Niedziela - 02.04.2023 (10:00 - 18:00) - 40 zł 

Bilet z Kartą Dużej Rodziny KDR (piątek-niedziela) - 25 zł  

Bilet dla dziecka do lat 6 (włącznie) - 0 zł (do odbioru u obsługi przy wejściu na targi) 

 

Kontakt dla mediów: 

Mateusz Fąfara  

+48 539 777 567 

mateusz.fafara@grupamtp.pl  


