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        „Wypadki na drogach „Wypadki na drogach „Wypadki na drogach „Wypadki na drogach ---- porozmawiajmy” porozmawiajmy” porozmawiajmy” porozmawiajmy”    

Akcja ogólnopolska, 13 października 2008 r. i 14 listopada 2008 r. 
 

• patronat: 
        Ministra Edukacji Narodowej, Pani Katarzyny Hall, 
        Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  
• poparcie: 
        Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych 

       • patronat medialny: 
                Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego „Bezpieczna Droga  
                do Szkoły” www.wychowaniekomunikacyjne.org 
                    •  organizator: 
                Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga 
                i   Bezpieczeństwo” 
 

Szanowni  Pa ństwo  
Nauczyciele i Dyrektorzy Szkół!  

 
Zwracamy się do Was, Drodzy Państwo, o wsparcie i pomoc w realizacji naszej inicjatywy związanej 
z Europejskim Dniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień ten, ustanowiony na 13 października 
2008 r., jest częścią strategii Komisji Europejskiej zmierzającej do zmniejszenia o połowę liczby 
zabitych na drogach do 2010 roku. 
 
Naszą intencją, a takŜe intencją licznych organizacji społecznych i instytucji jest to, aby w tym dniu 
stworzyć okazję do szczególnej dyskusji, rozwaŜań i refleksji nad bezpieczeństwem na drogach w 
Polsce. W dyskusjach tych nie powinno zabraknąć udziału i głosu dzieci i młodzieŜy, najmłodszych 
uczestników  ruchu drogowego. WyraŜamy nadzieję, Ŝe za sprawą szerokiego grona wychowawców i 
nauczycieli w szkołach, w tym dniu odbędą się debaty, w których uczniowie będą mogli podzielić się 
swoimi doświadczeniami z uczestnictwa w ruchu drogowym oraz wyrazić swoją opinię w kwestiach 
związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W drugim z podanych dni będzie moŜna 
sformułować przesłanie do dorosłych, w którym znaleźć się mogą wskazania, jak zmniejszyć 
występujące zagroŜenia i jak im przeciwdziałać. Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków 
Drogowych stwarza najlepszą ku temu sposobność. 
 
Zdajemy sobie sprawę, Ŝe przygotowanie i przeprowadzenie lekcji w ramach w/w akcji będzie 
wymagało od Państwa przygotowania i dodatkowego zaangaŜowania. Jednak wierzymy, Ŝe tragedie na 
drogach wywołują w kaŜdym z nas refleksje i potrzebę przeciwstawienia się temu złu. PomóŜmy 
dzieciom, pomóŜmy sobie, dajmy im szansę wypowiedzi, a nie tylko słuchania i oglądania przekazów 
medialnych. 
 
Motto naszej akcji brzmi:   
Jest obowi ązkiem społecze ństwa, rz ądu i dorosłych chroni ć dzieci, wł ączając w to ochron ę 
przed niebezpiecze ństwami ruchu drogowego. 
 
Dla potrzeb akcji uruchomiony został specjalny adres poczty elektronicznej 
porozmawiajmy@wychowaniekomunikacyjne.org . Prosimy o przekazywanie na ten adres wniosków 
z przebiegu zajęć (plik word, maks. 2500 znaków i ew. dwa zdjęcia; z imieniem i nazwiskiem 
nauczyciela, klasą, nazwą i adresem szkoły). Uczniowie mogą takŜe formułować stanowisko klasy na 
omawiany temat (plik word do 1000 znaków). Najciekawsze wypowiedzi zostaną wyróŜnione 
i nagrodzone przez organizatorów akcji (dyplom dla nauczyciela, nagrody rzeczowe dla szkoły lub 
uczniów). Powodzenia!                                                                                        

Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”                                                                               
Prezes 

                                                                                                                Ryszard FonŜychowski 
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  Informacje i wskazówki dla nauczycieli, dotyczące przeprowadzenia  
ogólnopolskiej akcji „Wypadki na drogach „Wypadki na drogach „Wypadki na drogach „Wypadki na drogach ---- porozmawi porozmawi porozmawi porozmawiajmy”ajmy”ajmy”ajmy” 

 
I.  Informacje ogólne 
 
Przebieg akcji zaplanowano do przeprowadzenia w dwóch etapach: 

1) 13 października 2008 r.  (Europejski Dzień Bezpieczeństwa Drogowego); 
2) 14 listopada 2008 r. (2 dni przed Światowym Dniem Pamięci o Ofiarach Wypadków                

Drogowych). 
Akcja dotyczy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 
W drugim etapie proponujemy zmianę formuły dyskusji - opracowanie apelu dzieci do dorosłych 
o zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Formę i treść przesłania pozostawiamy inwencji dzieci 
i nauczycieli. 
Między pierwszą i drugą datą umieścimy na naszej stronie internetowej „na gorąco” komentarze 
i wnioski z pierwszego dnia akcji. 
 
Geneza   
W 2007 roku w Polsce miało miejsce 49 536 wypadków drogowych, w których 5 583 osoby 
poniosły śmierć (o 6% więcej niŜ w 2006 roku), w wypadkach ranne zostały 63 224 osoby. 
Oznacza to, Ŝe w Polsce co 10 minut dochodzi do wypadku drogowego, codziennie na drogach 
ginie 15 osób, a 173 zostają ranne. Dzisiaj Polska przoduje w europejskich statystykach pod 
względem ilości i cięŜkości wypadków drogowych. Co roku na polskich drogach ginie średnio 
14,6 osób na 100.000 mieszkańców. To trzykrotnie więcej niŜ średnia europejska. Polska stanowi 
„czarny punkt” na mapie Europy, a problemy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego 
dotyczą nas wszystkich, tak jak wszyscy odczuwany społeczne i ekonomiczne skutki wypadków 
drogowych. 
WaŜna jest zatem edukacja młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa na drogach.  
Im lepiej dzieci będą przygotowane do uczestnictwa w ruchu drogowym i wyŜsza będzie ich 
świadomość komunikacyjna, tym łatwiej będzie egzekwować przepisy i poprawić bezpieczeństwo 
na drogach. 
 
Cel    
UmoŜliwienie dzieciom i młodzieŜy wyraŜenia własnych poglądów i odczuć na temat 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i wypadków drogowych, w sposób spontaniczny 
i nieskrępowany, pod opieką i dyskretną kontrolą nauczyciela w klasie, w czasie jednej wybranej 
lekcji. 
 
ZałoŜenia    
Uczniowie podejmą aktywną dyskusję, opowiedzą o swoich doświadczeniach, obawach, 
wątpliwościach, podzielą się swoimi pomysłami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa. 
MoŜliwość nieskrępowanej wypowiedzi czyni omawiany temat bardziej zrozumiałym i bliŜszym dla 
dzieci i młodych ludzi.  
 
Forma    
Dyskusja, wywołana pytaniami nauczyciela i wypowiedziami uczniów. 
 
WaŜne! 
Do udziału w zajęciach moŜna zaprosić osoby, które uczestniczyły w wypadku drogowym lub z racji 
wykonywanego zawodu uczestniczą w akcjach ratunkowych i powypadkowych (policjanci ruchu 
drogowego, straŜnicy miejscy, przedstawiciele słuŜb medycznych i inni). 
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II.  Lista  priorytetów tematycznych do ewentualnego poruszenia  
                                                (w zaleŜności od przebiegu dyskusji) 
 
 
Przedstawiamy listę priorytetów tematycznych do ewentualnego poruszenia w trakcie lekcji, w 
zaleŜności od przebiegu dyskusji, percepcji oraz wieku uczniów: 
 

� zasada ograniczonego zaufania (do innych uczestników ruchu), 
jedna z najwaŜniejszych reguł w ruchu drogowym 

        
� widoczność na drodze 
 
� nadmierna prędkość 

 
� trzeźwość warunkiem bezpieczeństwa 

 
� pasy bezpieczeństwa. 

 
 
Przekazujemy ulotki tematyczne do wykorzystania w trakcie lekcji. Materiały te przybliŜą i wyjaśnią 
zasygnalizowane zagadnienia. Są to ulotki o następujących tytułach: 
 

� „Z odblaskiem Ŝyje się dłuŜej” 
 
� „Zdejmij nogę z gazu”  

 
� „Piłeś, nie prowadź!” 

 
� „Przypnij duszę do ciała” 

 
� „Czołg na szynach” ( dot. tramwaju ). 

 
Informujemy takŜe o podstawowych adresach internetowych, gdzie moŜna zapoznać się z tematami 
związanymi z bezpieczeństwem na drodze: 
 

1. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 
            www.krbrd.gov.pl   
2. Komenda Główna Policji: 
            www.policja.pl  
3. Instytut Transportu Samochodowego: 
            www.its.home.pl 
4. Portal Edukacyjny Wychowania Komunikacyjnego „Bezpieczna Droga do Szkoły” 
            www.wychowaniekomunikacyjne.org   

 
 
 
 
 
                                                         www.drogaibezpieczenstwo.org.pl 
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III.   WaŜne informacje o wypadkach drogowych 
 
Informacje do wykorzystania w trakcie lekcji, w zaleŜności od przebiegu dyskusji, percepcji i wieku 
uczniów (podobnie jak na stronie 3) oraz decyzji nauczyciela: 
 
•  Główne przyczyny wypadków: 
            
          >   po stronie człowieka:   
                      - nadmierna prędkość 
                      - alkohol,  narkotyki, leki 
                      - zmęczenie 
                      - piesi i rowerzyści (źle oznaczeni, nagłe wtargnięcia na jezdnię) 
                      - brawura 
 
          >    po stronie drogi i ruchu drogowego.         
  
•   Skutki wypadków: 
          -   zabici i ranni 
          -   straty materialne 
          -   koszty społeczne 
          -   cierpienie spowodowane powrotem do zdrowia 
          -   sytuacja rodzin osób poszkodowanych 
          -   utrudnienia dla pozostałych uczestników ruchu drogowego itd. 
 
NaleŜy pamiętać, Ŝe najczęściej poszkodowani w wypadkach drogowych są piesi i rowerzyści. 
W Polsce stanowią oni prawie połowę śmiertelnych ofiar ruchu drogowego, a w duŜych miastach - 
dwóch na trzech zabitych na drodze. 
 
To od zachowania człowieka zaleŜy w duŜej mierze, czy do wypadku dojdzie, czy nie! 
 
Stąd coraz częstsze tendencje do określania mianem tego, co wydarzyło się na drodze, nie jako 
wypadek drogowy (sformułowanie sugeruje przypadkowość i nieuchronność sytuacji), lecz 
zdarzenie drogowe (aktualne trendy Światowej Organizacji Zdrowia/WHO oraz Europejskiej 
Federacji Ofiar Wypadków Drogowych/FEVR) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         www.drogaibezpieczenstwo.org.pl 
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Adres e-mail dla potrzeb akcji  „Wypadki na drogach - porozmawiajmy”: 
            
porozmawiajmy@wychowaniekomunikacyjne.org   

 
 
Szanowni Pa ństwo! 

 
Podany adres został stworzony w celu uzupełnienia i wzbogacenia moŜliwości wypowiedzi. 
Zapraszamy do zamieszczania komentarzy, uwag, refleksji lub przesłania do uczestników ruchu 
drogowego.  
 
Zebrane komentarze będą dla nas cennym materiałem, a wnioski wynikające z analizy materiałów 
zostaną opublikowane w mediach, portalu www.wychowaniekomunikacyjne.org oraz przesłane do 
najwaŜniejszych instytucji rządowych. 
 
Prosimy takŜe o uwagi dotyczące formuły akcji „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”. 
Dziękujemy za zaangaŜowanie. 
 
Pragniemy równieŜ gorąco podziękować Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz osobiście Pani 
Minister Katarzynie Hall za objęcie patronatem naszych działań, wsparcie organizacyjne i co 
najwaŜniejsze, zrozumienie dla problemu i działań w ramach naszej akcji. 
 
Dziękujemy równieŜ Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za udzielony patronat 
i Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych za poparcie dla przedsięwzięcia. 
 
 
Ewentualne pytania związane z przebiegiem akcji naleŜy kierować do Stowarzyszenia na Rzecz 
Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo”. 

Adres Stowarzyszenia: 
ul. Warszawska 39/41 
budynek A, pok. 7 
61- 028 Poznań 

Adres E-mail:  
office@drogaibezpieczenstwo.org.pl  
 
Adres WWW 
www.drogaibezpieczenstwo.org.pl 
 
Numery telefonów: 
tel. (061) 879 20 96 
fax. (061) 879 41 70 

 
 

 
 
 
 
 
                                                         www.drogaibezpieczenstwo.org.pl 


