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„Liga Mistrzów BRD 2008-2011” to publikacja, która jest próbą podsumowania  
4 lat rywalizacji najlepszych drużyn BRD ze szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce. 
Opiekunowie, a zarazem organizatorzy Ligi Mistrzów BRD, od kilku lub kilkunastu lat jako 
mistrzowie swoich województw wraz z  podopiecznymi  brali udział w finałach centralnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez: Pol-
ski Związek Motorowy, Komendę Główną Policji, Ministerstwo Infrastruktury, Krajową 
Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wojewódzkie 
Ośrodki Ruchu Drogowego. Turniej ten od ponad 34 lat gromadzi na starcie  tysiące mło-
dych ludzi, którzy pragną zgłębiać tajniki Kodeksu Drogowego i doskonalić umiejętności 
jazdy rowerem oraz udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych.  

Celem tej publikacji jest także krótka prezentacja historii Ogólnopolskich Turnie-
jów BRD i udziału w nich mistrzowskich drużyn. Chcielibyśmy też, prezentując sylwetki 
opiekunów, podzielić się z Państwem naszą pasją i zachęcić innych nauczycieli wychowania 
komunikacyjnego do współpracy. Zniknął, niestety, z witryn wydawniczych miesięcznik 
„Wychowanie komunikacyjne”- forum wymiany doświadczeń dla zajmujących się  edukacją 
komunikacyjną w szkołach. Były w nim publikowane nie tylko doskonałe scenariusze zajęć  
z BRD, ale również pełna dokumentacja i fotoreportaże z poszczególnych finałów central-
nych OTBRD. Mamy nadzieję, że nasza publikacja, choć w części, wypełni  tę lukę. Prezen-
tujemy w niej  także „małych bohaterów” – mistrzów BRD, naszych podopiecznych,  
dla których uśmiechu i niekłamanej radości po zwycięstwach warto poświęcać czas spędzo-
ny wspólnie nad analizowaniem zawiłości kodeksu drogowego, na miasteczkach ruchu dro-
gowego czy torach przeszkód.  

Każdy finał ma swoich bohaterów,  swój niepowtarzalny urok, niesie ze sobą  
te same emocje, radość ze zwycięstw i łzy porażek. Wspólnie to wszystko przeżywamy  
i z wielkim zniecierpliwieniem każdego roku czekamy na kolejne eliminacje. Uczestników 
zawodów,  ich opiekunów łączy niezwykła więź. Cieszymy się, że udało nam się pogodzić 
rywalizację z przyjaźnią.  

Liga Mistrzów BRD jest imprezą pozwalającą na pierwszą konfrontację formy dru-
żyn przygotowujących się  do  OTBRD, tego bardzo popularnego i mającego duże znacze-
nie edukacyjne turnieju, gdyż odbywa się zawsze w okresie ferii zimowych, czyli przed wła-
ściwym rozpoczęciem eliminacji do OTBRD. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę,  
nasz konkurs doskonale wypełnił lukę w przygotowaniach do turnieju. Każda edycja Ligi 
Mistrzów składa się z 4 eliminacji, rozgrywanych z tygodniowym odstępem w różnych woje-
wództwach wg określonego regulaminu. W rozgrywkach aktualnie biorą udział mistrzowskie 
drużyny OTBRD ze szkół z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskie-
go, śląskiego, opolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Grupa opiekunów, ludzi, dla których 
BRD to nie tylko element pracy zawodowej przeprowadzanej w ramach zajęć technicznych, 
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potrafiła więc, bazując na wspólnej pasji, stworzyć nowy turniej, który  wywołuje prawdziwe 
emocje, rozwija zainteresowania i stwarza płaszczyznę do samorealizacji młodzieży i doro-
słych. Liga Mistrzów BRD  z małych zawodów powiatowych rozgrywanych w powiecie 
jędrzejowskim zagościła na stałe w województwach Polski południowo-centralnej. 

Rozgrywki Ligi Mistrzów BRD nie mogłyby się odbyć bez pomocy finansowej  
i zaangażowania   instytucji samorządowych, którym chcielibyśmy serdecznie za to podzię-
kować. Słowa podziękowania kierujemy również do funkcjonariuszy Policji i Państwowej 
Straży Pożarnej. Ich fachowa pomoc i merytoryczna wiedza gwarantują, że rozgrywki Ligi 
Mistrzów są przeprowadzane zgodnie z aktualnymi przepisami ruchu drogowego i zasadami 
udzielania pomocy przedmedycznej. Cieszy nas fakt,  że nasze współzawodnictwo jest 
wspierane również przez instytucje działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
jakimi są Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Motorowego, Automobilkluby i WORD-y. 
Bez ich pomocy nasze turnieje nie miałyby takiej oprawy i odpowiedniej rangi w środowi-
sku. Dziękujemy również wszystkim sponsorom. 
 Na koniec słowa podziękowania kierujemy do Dyrekcji naszych szkół oraz Koleża-
nek i Kolegów nauczycieli, którzy wspierali nas w organizacji Ligi Mistrzów. Wspólnie two-
rzymy coś pożytecznego i ważnego, co miejmy nadzieję, już w niedługiej przyszłości zapro-
centuje zmniejszoną ilością wypadków drogowych i zwiększeniem kultury jazdy. 
 Mamy też nadzieję, że w kolejnych edycjach Ligi Mistrzów dołączą do rozgrywek 
drużyny z nowych regionów naszego kraju, a impreza na stałe zostanie wpisana nie tylko  
do kalendarza szkolnych imprez powiatowych i wojewódzkich, ale również zagości w kalen-
darzu imprez centralnych, do których organizacji włączą się instytucje rządowe działające  
w polskim systemie oświaty.   

Jesteśmy przekonani, że nasza publikacja ocali od zapomnienia to, co już się wyda-

rzyło w historii OTBRD i Ligi Mistrzów BRD. Wierzymy,   że wspólnie z Państwem będzie-

my pisać jej kolejne karty. 



Turnieje bezpieczeństwa ruchu drogowego 

– prawdziwa liga mistrzów 
 

 
 

 W Polsce średnio co dzie-
sięć minut dochodzi do wypadku 
drogowego, co trzy godziny ktoś 
ginie, co 10 min ktoś zostaje ranny. 
Wypadki drogowe to poważny pro-
blem społeczny generujący ogrom-
ne straty materialne szacowane na  
około 12 miliardów złotych rocz-
nie (ok. 3 miliardy Euro), czyli oko-
ło 2,7% produktu  krajowego brut-
to. Najgorsze są jednak te koszty 
niewymierne: ludzkie cierpienie, 
ból z powodu utraty lub kalectwa 
bliskiej osoby, urazy fizyczne i psy-
chiczne. 
Nie ma jak do tej pory recepty na 
całkowite wyeliminowanie wypad-

ków drogowych z życia społecznego. Lecz można i trzeba je ograniczać! 
Dla policji drogowej turnieje bezpieczeństwa w ruchu drogowym są 

takim właśnie działaniem. Misją turniejów jest to, aby poprzez zabawę uczyć 
dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach. Wyrobić w najmłodszych nawyk 
rozważnego i mądrego korzystania z dróg. W działania polskiej Policji na rzecz bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym  turnieje wpisują się jako imprezy masowe o cha-
rakterze profilaktyczno-edukacyjnym. 
 W 2011 roku turniej Brd odbył się już po raz 34-ty.  Nikt  się jeszcze nie 
pokusił, aby choć w przybliżeniu podać liczbę dzieci, które na przestrzeni tych lat 
wzięły udział w turnieju bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Parę lat temu w Mini-
sterstwie Edukacji Narodowej oszacowano, że do turnieju Brd przystępuje ponad 
200 tys. dzieci rocznie. Jeśli będziemy trzymać się tej liczby łatwo można wyliczyć, 
że  w ciągu 34 lat w imprezie tej udział wzięło kilka milionów dzieci. To wielki suk-
ces ! 

mł. insp. Marek Konkolewski 
Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, 

wielokrotny Sędzia Główny Ogólnopolskiego Turnieju  
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
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 Wiedza, którą dzieci zdobywają dzięki turniejom pozostaje im na długo, 
może nawet na całe życie, w wielu sytuacjach będzie ona nieoceniona. To dzięki 
turniejom dzieci potrafią odpowiadać na trudne pytania z prawa o ruchu drogowym 
i stosować wyuczone zasady w praktyce.  Po mistrzowsku też jeżdżą na rowerze.  
Pamiętajmy, że już za parę lat dzieci startujące w turnieju rowerowym nie tylko będą 
korzystać z dróg jako piesi czy rowerzyści, ale spora ich grupa przesiądzie się z ro-
werów za kierownicę samochodów. 
 Mówiąc o turniejach nie można zapomnieć o osobach,  dzięki którym się 
one odbywają. Są nimi  nauczyciele, wychowawcy, rodzice, policjanci, społecznicy  
z prawdziwego zdarzenia, którzy decydują się na pracę z dziećmi i  organizowanie 
turniejów na szczeblu szkoły oraz na kolejnych etapach. Bez wielu ludzi dobrej wo-
li, którzy poświęcają swój czas i wysiłek najmłodszym uczestnikom ruchu drogowe-
go, turniejów by po prostu nie było. To wielkie poświęcenie zwłaszcza w czasach,  
w których życie zdominowane jest często przez pieniądz.  
 Parafrazując słowa Jurka Owsiaka życzyłbym Państwu, dzieciom i sobie, 
ażeby te Turnieje trwały do końca świata i jeden dzień dłużej. 
 
       
      mł. insp. Marek Konkolewski 
       
           Biuro Ruchu Drogowego  
          Komendy Głównej Policji 
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 Przyjęcie Polski w poczet członkowskich 
państw Unii Europejskiej wniosło wiele zobowią-
zań wobec swoich obywateli, w tym również za-
pewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa na drogach. Zgodnie z założeniami Komisji 
Europejskiej przyjętymi w opublikowanej w 2001 
roku Białej Księdze, liczba zabitych na drogach ma 
się zmniejszyć w ciągu 10 lat do 20.000 osób we 
wszystkich 15 ówczesnych krajach Unii Europej-
skiej. Cel ten oznaczał zmniejszenie liczby zabitych 
na drogach o 50%. W momencie rozszerzenia Unii 
cel ten w założeniu powinien obowiązywać rów-
nież we wszystkich nowoprzyjętych krajach. Jakimi 
jednakże metodami cel ten uda się osiągnąć? 
 Jednym z podstawowych elementów po-
prawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w całym 
systemie działań jest szeroko pojęta edukacja, w 
tym szczególnie obejmująca dzieci i młodzież. 
 Odpowiednio realizowane wychowanie 
komunikacyjne w szkołach ( dowiodły tego do-
świadczenia najwyżej zmotoryzowanych krajów 
Europy) może być jednym z podstawowych wa-

runków trwałej redukcji liczby ofiar wypadków drogowych. Najmłodsze pokolenie 
potrafiące właściwie i bezpiecznie zachować się na drodze jest gwarancją redukcji 
wypadków. Wychowanie komunikacyjne powinno bowiem w dużej mierze być trak-
towane, jako inwestycja na przyszłość. 
 Współczesny ruch drogowy wymaga od uczestników nie tylko znajomości 
prawa, ale również jego poszanowania i wzajemnego współdziałania wszystkich 
uczestników ruchu drogowego. 
Tylko świadome społeczeństwo posiadające respekt do prawa i do życia innych 
uczestników ruchu gwarantuje bezpieczeństwo na drogach lub co najmniej jego 
znaczna poprawę. 
 Polski Związek Motorowy jest od wielu lat jednym z najważniejszych, spo-
łecznych partnerów administracji publicznej w działaniach na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. Składają się na to wiedza i zaangażowanie naszych 
działaczy, podejmowane przedsięwzięcia w zakresie wychowania komunikacyjnego 
dzieci i młodzieży, ratownictwa drogowego, nauki jazdy i późniejszego jej doskona-

Słowo wstępne 
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Polskiego Związku Motorowego  
w Warszawie, długoletni Przewodni-

czący Komitetu Organizacyjnego 
Ogólnopolskiego Turnieju  

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
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lenia a także fakt, że PZM jest jedyną, prawdziwie masową organizacją pozarządową 
o zasięgu ogólnopolskim, której statutowym celem są działania na rzecz bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego.  
 Niestety, na naszych drogach o bezpieczeństwie trudno mówić gdyż liczby 
wypadków drogowych, rannych i zabitych utrzymują się ciągle na bardzo wysokim 
poziomie. Jednocześnie szacuje się, że straty spowodowane wypadkami drogowymi 
wynoszą w ostatnich latach kilkadziesiąt miliardów złotych.  
 Mimo zatem pewnej poprawy statystyki wypadków, są one w naszym kraju 
zarówno problemem społecznym jak i ekonomicznym gdyż według opinii eksper-
tów Banku Światowego straty finansowe państwa z tytułu skutków wypadków dro-
gowych mogą sięgnąć nawet do 2% produktu krajowego brutto. Równocześnie Pol-
ska ma obecnie jeden z najwyższych w Europie wskaźników ciężkości wypadków 
drogowych. Oznacza to, że ginie u nas średnio 12 osób na sto wypadków, podczas 
gdy w krajach UE wskaźnik ten wynosi niewiele powyżej 3 ofiary śmiertelne. 
 Szczególnie dramatyczne są wypadki, gdy ich ofiarami stają się dzieci  
za śmierć których zawsze odpowiedzialność ponoszą dorośli. W konwencji o pra-
wach Dziecka czytamy, że „dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną i umy-
słową wymaga szczególnej opieki i troski.” 
 Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży może ulec poprawie poprzez odpowied-
nią ich edukację oraz podniesienie świadomości ryzyka na drodze. Edukacja  
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i młodzieży powinna gwaranto-
wać, że nauczą się szanować fundamentalne prawo do życia człowieka. Edukacja ta 
powinna się realizować w działaniach określanych ogólnie, jako Wychowanie komu-
nikacyjne dzieci i młodzieży, co oznacza świadomą działalnością wychowawczą, 
mającą na celu ukształtowanie odpowiednich motywacji etycznych, postaw społecz-
nych oraz bezpiecznych zachowań na drogach, będących integralnym składnikiem 
ogólnej kultury współczesnego człowieka. 
 Wychowanie komunikacyjne na obecnym poziomie rozwoju motoryzacji to 
nie tylko uczenie przepisów, ale nauka odpowiedniego korzystania z nich, świado-
mość konieczności przestrzegania, jak również wyrabianie nawyków, czy też two-
rzenie mody na nowe sposoby zachowania się na drodze, często nawet sprzeczne  
z powszechnie panującymi nawykami i przekonaniami. 
 Głównym celem wychowania komunikacyjnego dzieci i młodzieży jest 
kształtowanie nawyków poprawnego zachowania w ruchu drogowym, nauczenie jak 
nie powodować zagrożeń oraz jak ich unikać, jak w tym ruchu funkcjonować, re-
spektując potrzeby i prawa innych uczestników ruchu, w jaki sposób zmieniać i mo-
dyfikować swoje zachowanie i dostosować je do różnych ról – pieszego, pasażera  
i kierowcy. 
 Podobnie jak w innych krajach europejskich, także w Polsce, propagowanie 
bezpieczeństwa na drogach wśród dzieci i młodzieży powinno być powierzone 



Str. 11 

szkołom. Absolwent szkoły powinien mieć ukształtowaną świadomość konieczno-
ści przestrzegania przepisów, dostrzegania zagrożeń w ruchu drogowym i mieć wy-
robione określone nawyki umożliwiające zapobieganie im, jak również nie być obo-
jętnym na innych uczestników ruchu, współdziałać z nimi, a nie bezwzględnie egze-
kwować swoje prawa. 
 Tylko właściwie przeprowadzony proces nauczania może zapewnić bezpie-
czeństwo dzieciom i młodzieży, jak również przyczynić się do tego, że jako przyszli 
kierowcy będą zachowywać się bezpiecznie na drodze. 
 Szansą dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jednego z ważnych proble-
mów współczesnego świata, jest edukacja. Ale tylko szansą. 
 Jako państwo musimy przede wszystkim wyciągnąć wszelkie możliwe wnio-
ski z dotychczasowej sytuacji, aby wiedzieć, czego nie wiemy, a co jest konieczne do 
zapewnienia skuteczności podejmowanych działań. Punktem wyjścia do realizacji 
tego zadania jest współpraca oraz skoordynowane współdziałanie instytucji i orga-
nizacji rządowych, samorządowych i pozarządowych na poziomie krajowym. 
 Edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce teoretycz-
nie jest prowadzona od dawna. Jednak efekty tych działań są wyjątkowo mizerne,  
o czym świadczą zarówno dane statystyczne, jak i codzienność na polskich drogach 
– powszechne łamanie prawa, pijaństwo, agresja, egoizm. Przyczyn tego zjawiska 
można znaleźć wiele, ale do najważniejszych należą: 

 powszechny brak wiedzy o istocie i przedmiocie edukacji z zakresu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, 

 brak świadomości społecznej o konieczności edukacji z zakresu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego przez całe życie, 

 brak profesjonalnej kadry, 

 brak monitoringu i oceny efektywności podejmowanych działań, 

 brak nadzoru i skutecznej egzekucji, 

 brak środków finansowych. 
 Stąd też w konfrontacji z krajami rozwiniętymi Polska w dziedzinie edukacji 
z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego prezentuje żenująco niski poziom. Po-
wszechny brak wiedzy rzeczowej i pedagogicznej oraz niestosowanie procedur mo-
nitoringu oraz oceny skuteczności podejmowanych działań i środków w efekcie 
prowadzi do wzrostu zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, a nie jego 
zmniejszenia. Odnosi się to zarówno do rozwiązań prawnych, jak i inżynierskich, 
edukacyjnych oraz nadzoru. Złożoność problemu wymaga ścisłego współdziałania 
szkoły z rodziną, organizacjami społecznymi, instytucjami kulturalno – oświatowy-
mi, z mas mediami oraz wymiarem sprawiedliwości. 
 Zebrane informacje ze szkół, a także z Kuratoriów Oświaty wskazują na to, 
że mimo deklaracji władz centralnych wychowanie komunikacyjne jest „niezbyt 
chcianym” przedmiotem w szkole. 
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 Tylko nieliczne szkoły radzą sobie z realizacją zagadnień związanych z bez-
pieczeństwem ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży, pod warunkiem jednak, 
że mają wsparcie ze strony samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, 
takich jak Polski Związek Motorowy. PZM uznał już wcześniej za jeden z najważ-
niejszych celów swej statutowej działalności ograniczenie ilości wypadków drogo-
wych i ich skutków, głównie przez podnoszenie świadomości komunikacyjnej spo-
łeczeństwa a szczególnie dzieci i młodzieży. Troska, którą przykładaliśmy do wy-
chowania komunikacyjnego przejawiała się pośrednią i bezpośrednią pomocą na-
szych jednostek terenowych i ich członków w świadczeniu pomocy organizacyjnej  
i materialnej jednostkom oświatowym różnych szczebli w ich inicjatywach działania 
na rzecz wdrażania dzieciom podstawowej wiedzy w zakresie bezpiecznego poru-
szania się po drogach.  
 Ubolewamy jednocześnie, iż dynamika i zasięg tych działań uległy w ostat-
nich latach zauważalnemu zahamowaniu, wynikłemu szczególnie z powodu poczy-
nionych przez resort oświaty oszczędności oraz zmian w usytuowaniu przedmioto-
wej problematyki w ogólnym systemie oświatowo – wychowawczym szkół. 
Kontynuacja programu imprez o szerokim zasięgu, takich jak: turnieje wiedzy  
o BRD dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz motoryzacyjnych dla szkół 
ponad gimnazjalnych to dorobek na stałe wpisany w nasz program działania. Bierze 
w nich udział corocznie na poszczególnych szczeblach eliminacyjnych około 100 
tys. dzieci i młodzieży. Turnieje te są często motorem stanowiącym o rzeczywistym 
podejmowaniu w wielu szkołach działań organizacyjno-edukacyjnych na rzecz bez-
pieczeństwa ruchu drogowego. 
 Od ponad 34 lat Polski Związek Motorowy, wspólnie z Ministerstwem 
Edukacji Narodowej, Policją a ostatnio z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogo-
wego organizuje Turniej Wiedzy o BRD dla uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalnych. 15 lat temu został zorganizowany po raz pierwszy Turniej Motoryzacyjny 
dla młodzieży szkół średnich, obecnie ponadgimnazjalnych.  
 Głównym celem obydwu tych Turniejów jest propagowanie i sprawdzanie 
wiedzy motoryzacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego dzieci i młodzieży. War-
te podkreślenia jest organizowanie od niedawna podobnych turniejów dla uczniów 
szkół specjalnych. 
 Od 2003 roku Polski Związek Motorowy jest głównym organizatorem tych 
Turniejów, na mocy Porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej 
i Sportu, Komendą Główną Policji i Ministerstwem Infrastruktury (Krajową Radą 
BRD). Do Porozumienia tego, w roku 2004, przystąpiło Krajowe Stowarzyszenie 
Dyrektorów WORD, co znacznie wzbogaciło te imprezy. Jednakże dopracowania 
organizacyjno – kompetencyjnego wymaga system przygotowania, finansowania  
i realizacji turniejów, szczególnie na szczebli gminnym i powiatowym, a także przy-
gotowania dzieci i młodzieży do sprawdzianów wiedzy niezbędnych dla otrzymania 
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karty rowerowej i motorowerowej. Obecnie funkcjonujący system napotyka na wie-
le przeszkód organizacyjno – formalnych, których usunięcie jest nieodzownym wa-
runkiem poprawy jego efektywności. 
 Efektywność edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego  
w głównej mierze zależy od kompetencji i odpowiedzialności osób realizujących  
tę działalność. Aby ich działania były skuteczne powinni dysponować nie tylko 
określonymi kwalifikacjami, ale przede wszystkim posiadać odpowiednie kompeten-
cje. Kompetencje te manifestują się, miedzy innymi poprzez takie działania jak opi-
sane w tej publikacji. Jej autorzy dali bowiem liczne dowody zaangażowania, pasji  
i swoistego poświęcenia dla idei wychowania komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży, a także stworzyli to swoiste kompendium informacji o turniejach 
i ich uczestnikach. 
Abyśmy mieli więcej takich nauczycieli i wychowawców i mogli lepiej wykorzysty-
wać efekty ich działań. 

 
               Andrzej Rajchert 

 
Polski Związek Motorowy 

 
 
 
 
 



W roku 2003 zespół Publicznego Gimnazjum nr 1  
we Włoszczowie został zaproszony na Turniej Ruchu 
Drogowego o Puchar Senatora RP Jerzego Suchańskie-
go do Jędrzejowa. Na tym turnieju debiutująca  
w zawodach ekipa Marcina Sztuki zajęła  
2 miejsce, ustępując tylko swoim kolegom z Nagłowic.    
To na tym turnieju  poznali się dwaj opiekunowie Mar-
cin Sztuka i Adam Trela. Adam to człowiek,  
dla którego BRD jest całym życiem zawodowym, autor 
słynnych w całej Polsce materiałów metodycznych  
z BRD dla nauczania początkowego, które publikował  
w miesięczniku „Wychowanie Komunikacyjne”. Podczas 
tego spotkania obaj panowie umówili się na współpra-
cę miedzy szkołami. Po kilkudziesięciu wymianach li-
stów i wielogodzinnych rozmowach telefonicznych  
w roku 2003/2004 powstała pierwsza Liga Ruchu Dro-
gowego w Polsce. W jej szranki stanęło pięć zespołów 

z powiatów: jędrzejowskiego (Nagłowice – opiekun Adam Trela, Sobowice  – opie-
kun Ewa Rattinger, Jędrzejów – opiekun Piotr Dzwonek i włoszczowskiego 
(Moskorzew – opiekun Marek Rak, Włoszczowa – opiekun Marcin Sztuka). Pierw-
szą Ligę wygrała Włoszczowa 
przed Nagłowicami i Sobowi-
cami. Jednak ta Liga nie prze-
szła bez echa wśród eksper-
tów BRD. Do drugiej edycji  
konkursu ambitnie przystąpiło 
dziewięć zespołó (Nagłowice, 
Włoszczowa, Pińczów, Su-
ków, Sobowice, Krasocin, trzy 
gimnazja z Kielc), ale rywali-
zację ukończyło tylko pięć. 
Jednak o jednym z zespołów 
należy napisać nieco więcej – 
jest to zespół z Sukowa z 
opiekunem  
 

Zaczęło się wszystko w świętokrzyskim, 

czyli trochę historii Ligi Mistrzów BRD 

Adam Trela opiekun PG Na-
głowice i pomysłodawca Ligi 
Rowerowej na terenie woje-
wództwa świętokrzyskiego 

Policjanci z Komendy Miejskiej w Kielcach obok Grzego-
rza Skowerskiego, opiekuna drużyny z Sukowa, sierżant 

sztab. Tomasz Kaczmarczyk 
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Grzegorzem Skowerskim. Jest to zespół 

który święcił sukcesy w województwie świętokrzyskim i reprezentował ten region 
na Mistrzostwach Polski. Zespoły z Włoszczowy i Sukowa toczyły niesamowite 
boje w finale wojewódzkim o awans do finału centralnego. To właśnie te ekipy sta-
nowiły o sile świętokrzyskiego BRD. Po  sukcesie i awansie drużyny Marcina Sztuki 
do zawodów centralnych w roku 2006 dla ligi świętokrzyskiej otworzyły się nowe 
możliwości.  

To wtedy doszło do spotkania 
opiekunów dwóch drużyn, biorą-
cych udział w finale – Marcina 
Sztuki i Jerzego Ostręgi. Wraz ze 
swoimi drużynami, z Włoszczo-
wy (woj. świętokrzyskie) i Czar-
nej (woj. podkarpackie) pojawili 
się oni w przeddzień zawodów,  
z myślą o potrenowaniu, rozpo-
znaniu terenu, a także zwiedzeniu 
okolicznych atrakcji. Dla Jerzego 
był to już siódmy finał ogólno-
polski, dla Marcina pierwszy.  
Podczas wspólnych treningów 
była okazja porozmawiać o tym, 
jak przebiega współzawodnictwo 

na terenie ich województw, jak szkolą dzieci i młodzież w zakresie brd. Marcin opo-
wiadał, jak to od kilku lat jego drużyna uczestniczy w zimowym współzawodnictwie 
drużyn z województwa świętokrzyskiego i że rywalizacja ta rozszerza się. Zaciekawił 
tym swojego starszego kolegę z Czarnej i wspólnie zaczęli myśleć o stworzeniu cze-
goś, co miałoby szerszy zasięg.  Marcin zaprosił drużyny z Podkarpacia na grudnio-

Jeden z pierwszych Teamów Włoszczowy w składzie: 
Damian "boban" Stolarski, Mariusz Żmuda, opiekun 

Marcin Sztuka, Damian Sprawka, Hubert Wójcik 

Maciej Banasik jeden z triumfatorów Ligi 
Rowerowej na torze przeszkód pokonuje 

„ósemkę”  

Początki Ligi Rowerowej był trudne, tak 
wyglądał tor przeszkód na pierwszych za-

wodach w Sobowicach 
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we turnieje do Włoszczowy o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa 
i do Nagłowic na Rejowski Turniej Ruchu Drogowego. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zawody na gościnnej ziemi świętokrzy-
skiej bardzo spodobały się opiekunowi  
z Czarnej i postanowił zorganizować po-
dobny turniej, lecz o większym zasięgu 
terytorialnym w swojej miejscowości.  
Po uzyskaniu akceptacji samorządu lokal-
nego rozesłano zaproszenia do 12 szkół  
z województw: podkarpackiego, święto-
krzyskiego i małopolskiego. W lutym od-
był się I Turniej Rowerowy „Jeżdżę bez-
piecznie” o Puchar Wójta Gminy Czarna. 
Uczniowie rywalizowali między sobą  
na sprawnościowym torze przeszkód  
i rozwiązując testy z przepisów ruchu 
drogowego. Turniej zakończył się sukce-
sem, a kilku opiekunów postanowiło, iż 
podczas rozgrywania kolejnego finału 

ogólnopolskiego Turnieju BRD nawiążą kontakt z opiekunami drużyn z woje-
wództw Polski południowo-wschodniej i zachęcą ich do wzięcia udziału w rywaliza-
cji drużyn rowerzystów w „martwym” okresie zimowym. To chyba wtedy pierwszy 
raz pojawiło się określenie „Liga Mistrzów”. Pierwszy turniej rozgrywany w ramach 
Ligi Mistrzów BRD miał miejsce w Czarnej, w roku 2008.. Do Marcina i Jurka za-

To Ci daj Panowie po prawo „rozkręcili 
maszynę” pod nazwą Liga Mistrzów 
BRD - Jurek Ostręga i Marcin Sztuka 

podczas zawodów  rowerowych  
w Nagłowicach w 2007 roku 

Drużyny BRD z Nagłowic i Włoszczowy  
na kolejnej imprezie Ligi Rowerowej, 
czyli  Turnieju „Jeżdżę bezpiecznie”  
o Puchar Wójta Gminy Czarna 2007 

Kasia Para z Czarnej przewożąca przed-
miot na uwięzi podczas Turnieju Włosz-
czowskiego, nie myślała, że za kilka lat 

ta hala będzie gościć prawie połowę naj-
lepszych drużyn BRD w Polsce 
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częli dołączać również inni „zapaleńcy” beerdowscy: Jurek Pecyna z Koluszek, 
Adam Kozłowski z Przeciszowa, Krystian Kilar z Jedlińska, Marek Kamiński z Ko-
luszek, Rafał Czub z Kędzierzyna-Koźla, Leszek Krukar z Iwonicza, Jacek Pawłow-
ski z Huty Krzeszowskiej, Irek Wierzbicki z Gralewa, Mariusz Próba i Arek Lipiński 
z Rozprzy, Eugeniusz Moskała z Mazańcowic.  Potem były kolejne turnieje, coraz 
więcej drużyn, coraz większy zasięg terytorialny, coraz to lepsza organizacja. Każdy 
taki turniej to możliwość na spotkanie i porozmawianie na wymianę doświadczeń.  
Jak sama nazwa wskazuje, w LM BRD uczestniczą drużyny, które odnosiły znaczą-
ce sukcesy w Ogólnopolskim Turnieju BRD, chociaż dopuszczane są także drużyny 
z perspektywami, które ambitnie próbują wedrzeć się do czołówki.  
Aby uzmysłowić prestiż Ligi Mistrzów podajemy listę drużyn, które uczestniczyły 
przez cztery lata w tym zimowym  współzawodnictwie i najważniejsze osiągnięcia 
na Ogólnopolskim Turnieju BRD tych ekip:  

 Gimnazjum z Jedlińska – Mistrz Polski OTBRD 2001 

 Gimnazjum z Przeciszowa – Mistrz Polski OTBRD 2007 

 Gimnazjum z Włoszczowy – Mistrz Polski OTBRD 2008 

 Gimnazjum z Czarnej – Mistrz Polski OTBRD 2009 

 Gimnazjum z Koluszek – Mistrz Polski OTBRD 2010 

 Gimnazjum z Iwonicza – Wicemistrz Polski OTBRD 2007 

 Gimnazjum z Rozprzy - X drużyna OTBRD 2009 

 Gimnazjum z Gralewa – IV drużyna OTBRD 2010 

 Gimnazjum z Mazańcowic – IX drużyna OTBRD 2005 

 Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej – Wicemistrz woj. podkarpackiego 2008 

 Szkoła Podstawowa nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu – Mistrz Polski OTBRD 2008 

 Szkoła Podstawowa w Przeciszowie – Mistrz Polski OTBRD 1988 

 Szkoła Podstawowa z Rozprzy - Mistrz Polski OTBRD 1992 

 Szkoła Podstawowa Czarna – Mistrz Polski OTBRD 2010 

 Szkoła Podstawowa w Rzykach - Mistrz Polski OTBRD 2007 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Koluszkach – Wicemistrz Polski OTBRD 2007 
 

Duże zainteresowanie wielu szkół Ligą, wsparcie finansowe lokalnych sa-
morządów oraz instytucji, takich jak: PZM, WORD, Starostwa Powiatowe, pozwa-
lają patrzeć z optymizmem w przyszłość tego przedsięwzięcia. A za rok – piąta, ju-
bileuszowa edycja Ligi Mistrzów BRD. Chyba nawet w snach założyciele święto-
krzyskiej Ligi nie sądzili, że ich pomysł  będzie tak pięknie kontynuowany. Ale nie 
ma się co dziwić - przecież ten konkurs tworzą ludzie z charakterem… 
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Artykuł o Świętokrzyskiej Międzypowiatowej Lidze Rowerowej, który ukazał się  
w  miesięczniku „Wychowanie komunikacyjne” 
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Organizatorzy Ligi Mistrzów BRD 

Zespół Szkół nr 1 w Koluszkach — gmina Koluszki, powiat łódzki-wschodni, 
woj. łódzkie 
ul. Zagajnikowa 12, 95-040 Koluszki 
tel. 44 7145877, fax. 44 7145866 
e-mail:  gimkol1@poczta.onet.pl, http://www.gimkol1.edu.pl 
 
Młodzieżowy Klub Motoryzacyjny JEDYNKA  
ul. Zagajnikowa 12, 95-040 Koluszki 
tel. 44 7145877, fax. 44 7145866 
e-mail:  biuro@mkmjedynka.pl, http://www.mkmjedynka.pl 
 
Koordynatorzy BRD: 
Marek Kamiński, e-mail: marokam@interia.pl, tel. 502119454 
Jerzy Pecyna, e-mail: jurekpec@poczta.onet.pl, tel. 502248820 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 w Kędzierzynie Koźlu  - powiat kędzie-
rzyńsko-kozielski , woj. opolskie 
ul. Jana Brzechwy 80, 47-230 Kędzierzyn-Koźle 
tel/fax. 77 482 88 01 
e-mail: sekretariat@sp18.kedzierzynkozle.pl,  http://www.sp18.kedzierzynkozle.pl 
 
Koordynator BRD: 
Rafał Czub,  e-mail: rczub@wodip.opole.pl, tel. 605580230 
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Zespół Szkół w Czarnej - gmina Czarna, powiat dębicki, woj. podkarpackie 
ul. Konarskiego 23, 39-215 Czarna 
tel/fax. 14 6761011 
e-mail: gimnazjumczarna@interia.pl, http://www.zsczarna.internetdsl.pl 
 
Koordynator BRD: 
Jerzy Ostręga, e-mail: jostrega@wp.pl, tel. 696437158 

 
 
 
 
 
 

Zespół Szkół Podstawowo- Gimnazjalnych w Przeciszowie - gmina Przeci-
szów, powiat oświęcimski, woj. małopolskie 
ul. Szkolna 93, 32-641 Przeciszów 
tel/fax. 33 8414589 
e-mail: sekretariat@zs.przeciszow.iap.pl,  http://www.zs-przeciszow.iap.pl  
 
Koordynator BRD:  
Adam Kozłowski, e-mail: ak51@wp.pl, tel. 606238543 

 
 
 
 
 

 
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Podolszu – gmina Zator, powiat oświę-
cimski, woj. małopolskie 
ul. Zatorska 37, 32-640 Zator 
tel. 33 841-22-08, fax 033 841-05-51 
e-mail: zsopodolsze@wp.pl 
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Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie  - powiat włoszczowski, 
woj. świętokrzyskie 
ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa 
tel/fax. 41 3943048 
e-mail: zpo1wloszczowa@tlen.pl,  http://www.zpo1.net16.net 
 
Koordynator BRD: 
Marcin Sztuka, e-mail: marcinsztuka@interia.pl, tel. 502243129 

 

 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej - gmina 
Harasiuki, powiat niżański, woj. podkarpackie 
ul. Długa 6,  37-413 Huta Krzeszowska 
PGim  - tel/fax. 158792104  PSP - tel. 158792122 
PGim - e-mail: gimhuta104@wp.pl,  http://www.pghuta.cba.pl 
PSP - e-mail: stesza@wp.pl,   www.hutakrzeszowska.pl 
Koordynator BRD: 
Jacek Pawłowski, e-mail: supc765@wp.pl, tel. 505561219 

 
 
 
 
 

 
Publiczne Gimnazjum w Jedlińsku - gmina Jedlińsk, powiat radomski,  
woj. mazowieckie 
ul. Konopnickiej 2, 26-660 Jedlińsk 
tel/fax. 48 3213150 
e-mail: pg.jedlinsk@op.pl,  http://pg-jedlinsk.prv.pl 
 
Koordynator BRD: 
Krystian Kilar, tel. 609098926 
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Tomasz Paweł Wantuła  
Prezydent Miasta Kędzierzyn Koźle 

 
Józef Gisman  

Starosta Powiatu Kędzierzyn - Koźle  
 

Waldemar Chałat 
Burmistrz Miasta Koluszki 
 

Piotr Busiakiewicz  

Starosta Łódzki Wschodni 
 

Bartłomiej Dorywalski 
Burmistrz Miasta Włoszczowa  

 

 
Zbigniew Matyśkiewicz 

Starosta Włoszczowski  
 

Zbigniew Biernat 
Burmistrz Miasta Zator 

 
Józef Klimczyk 

Wójt Gminy Przeciszów 
 

 Henryk Bździuch 
Wójt Gminy Harasiuki 

 
Józef Chudy  

Wójt Gminy Czarna 

Honorowe Patronaty Ligi Mistrzów BRD  
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Komendy Wojewódzkie Policji: 

 w Kielcach  

 w Łodzi 
Komendy Powiatowe Policji: 

 w Dębicy 

 w Koluszkach 

 w Kędzierzynie Koźlu 

 w Nisku 

 w Oświęcimiu 

 we Włoszczowie 
 
Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: 

 w Koluszkach 

 w Nisku 

 we Włoszczowie 
Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowie i w Przeciszowie 
 
Zarządy Okręgowe Polskiego Związku Motorowego 

 w Łodzi 

 w Opolu 
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego 

 w Łodzi 

 w Opolu 
 
Automobil Klub: 

 Kędzierzyńsko-Kozielski 

 Rzeszowski 

 Stomil Dębica 
 
Starostwa Powiatowe 

 powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego 

 powiatu łódzkiego-wschodniego 

 powiatu włoszczowskiego 
 

Instytucje wspierające organizację Ligi 

Mistrzów BRD 
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Urzędy Miast i Gmin: 
 Urząd Miasta Kędzierzyna-Koźla 

 Urząd Miasta Koluszki 

 Urząd Miasta Włoszczowa 

 Urząd Miasta Zator 

 Urząd Gminy Czarna 

 Urząd Gminy Harasiuki 

 Urząd Gminy Jedlińsk 

 Urząd Gminy  Przeciszów 

Sponsorzy Ligi Mistrzów BRD 

Fundacja PZM – Warszawa 
Fundacja Krzysztofa Hołowczyca  Kierowca Bezpieczny  - Warszawa 
Stowarzyszenie „Droga i bezpieczeństwo” - Poznań 
Grupa IMAGE Sp. z o.o.- Warszawa 
Wydawnictwo WINFOR Sp z.o.o. - Szczecin 
CEWE Color Sp. z o.o. Polska 
Przedsiębiorstwo „AGAT” Sp. z o.o.- Koluszki 
Drogi na Szóstkę - Ogólnopolski Portal Drogowy – Jelenia Góra 
Prezes Firmy Kania i Synowie – Wojciech Kania 
Restauracja „Cisowianka” – Aniela Wac 
Firma elektryczno – budowlana  – Franciszek Duda 
Sklep przemysłowy – Urszula Zimon 
Kremer Auto-Service – Krzysztof Kremer 
Jan Paterak - Rowery, Sport, Serwis - Kędzierzyn-Koźle 
Rada Rodziców  przy PSP nr 18 w Kędzierzynie-Koźlu 
BieniaszBike - Tarnów 
Bratex Dachy sp. z o.o. s.k.- Dębica 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Radko  
Sp. z o.o.—Przeciszów 
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Radio Park FM 93,9 w Kędzierzynie - Koźlu 
Telewizja Miejska TVM  w Kędzierzynie - Koźlu 
Nowa Gazeta Lokalna -  tygodnik Kędzierzyna - Koźla 
Tydzień w Koluszkach  - tygodnik mieszkańców Miasta  i Gminy Koluszki 
Express Ilustrowany - dziennik mieszkańców woj. łódzkiego 
Echo Dnia - dziennik mieszkańców  woj. świętokrzyskiego 
Gazeta Czarnieńska - miesięcznik Gminy Czarna 

Patronaty medialne Ligi Mistrzów BRD 
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Turnieje Ligi Mistrzów BRD są rozgrywane wg. regulaminu, który zawiera 
szczegółowe zasady przeprowadzania poszczególnych konkurencji i ich 
punktację. Zawody składają się z 3 konkurencji: testu wiedzy z ruchu drogo-
wego, jazdy po sprawnościowym torze przeszkód oraz konkurencji praktycz-
nego udzielania pomocy przedmedycznej. Dodatkowo w każdym turnieju 
rozgrywana jest konkurencja Mistrza Przeszkody (jednej z wylosowanych 
przeszkód toru sprawnościowego). Za zwycięstwo w niej zawodnik otrzymu-
je dodatkowe punkty bonusowe, które wliczane są do podsumowania kate-
gorii indywidualnej.  

Regulamin Ligi Mistrzów BRD 
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Rafał Czub – nauczyciel dyplomowany techniki, 

informatyki i wychowania fizycznego w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 18 w Kędzierzynie – Koźlu. 
Absolwent wydziału Matematyki, Fizyki  
i Chemii Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Wy-
chowanie Techniczne. Ukończył również Studia Po-
dyplomowe z Informatyki na Uniwersytecie Wro-
cławskim oraz Studia Podyplomowe z Wychowania 
fizycznego na Uniwersytecie Opolskim. Opiekun 
szkolnej drużyny BRD w Publicznej Szkole Podsta-
wowej nr 18 i w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5. 
Pracując w Gimnazjum nr 8 oraz w Gimnazjum nr 4 
w Kędzierzynie – Koźlu, prowadził również gimna-

zjalne drużyny BRD. Jako drugi opiekun doprowadził drużynę  
z Gimnazjum nr 4 w Kędzierzynie – Koźlu do dwukrotnego zajęcia VI miejsca  
w Finale Ogólnopolskiego Turnieju BRD w latach 2008 i 2009.  
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 18 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 jest 
szkolnym koordynatorem wychowania komunikacyjnego oraz od 2005 roku jest 
koordynatorem Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w gminie i powiecie 
kędzierzyńsko – kozielskim. Jest również Egzaminatorem Polskiego Towarzystwa 
Informatycznego w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputero-
wych (ECDL i e-Citizen). Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia 
Informatycznego i Politechnicznego w Opolu w zakresie edukacji informatycznej, 
prowadząc szkolenia dla nauczycieli i mieszkańców województwa opolskiego. 
W szkołach, gdzie uczy, organizuje Szkolne Turnieje BRD. Od 2006 roku organizu-
je Międzyszkolny Turniej BRD o Puchar Dyrektorów PSP 18 i PSP 5, a od 2009  
w PSP nr 18 odbywają się Rodzinne Turnieje BRD, w których uczniowie z klas  
I – III rywalizują wspólnie z rodzicami. 
Za osiągnięcia w pracy pedagogicznej w dziedzinie podnoszenia bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym został wyróżniony trzykrotnie nagrodą Prezydenta Miasta Kę-
dzierzyna – Koźla. 

Prywatnie mąż Agnieszki i ojciec córki Wiktorii. Pasja do BRD spowodowała, 
że jest instruktorem nauki jazdy kategorii „B”. Od dzieciństwa interesował się histo-
rią, którą przekazuje uczniom w trakcie wycieczek rowerowych po swoim regionie. 
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Opiekunowie drużyn - koordynatorzy roz-

grywek, czyli znowu trochę historii BRD 



Od kilku lat działa w Radzie Osiedla 
„Cisowa”, w Rowerowym Klubie „Horyzont” 
przy PTTK w Opolu, a w 2010 roku nawiązał 
współpracę z Automobilklubem Kędzierzyń-
sko – Kozielskim.  

 Rafał Czub przygodę z wychowaniem 
komunikacyjnym rozpoczął we wrze 
śniu 1995r.  Jednakże Publiczna Szkoła Pod-
stawowa nr 18 przygodę z Turniejem BRD 
rozpoczęła już w poprzednim roku szkolnym, 
w marcu 1995 roku. Wtedy to po raz pierwszy 
reprezentanci PSP nr 18 pod opieką pani Re-
giny Czub - nauczycielki techniki (prywatnie 
mamy Rafała Czuba) brali udział w elimina-
cjach rejonowych XVIII Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego. Debiut wypadł znakomicie, gdyż 
drużyna zajęła III miejsce, a uczennica Beata 

Grzywocz została mistrzem rejonu kędzierzyńsko –kozielskiego. Po tym sukcesie 
uczniowie zdecydowali, aby szkoła brała czynny udział w OTBRD. 
 Rafał Czub we wrześniu 1995 roku został zatrudniony w PSP nr 18 jako 
nauczyciel techniki i plastyki i wspólnie z panią Reginą Czub, przygotowywał mło-
dzież do kolejnych  turniejów. Jednak sukces z poprzedniego roku nie został po-
wtórzony. 
 W lutym 1997 roku, kiedy  przygotowywał drużynę do XX Ogólnopolskie-
go Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, zrodził się pomysł orga-
nizacji Szkolnego Turnieju BRD. Turniej ten opierać się miał na rywalizacji indywi-
dualnej i drużynowej od klasy IV do VIII. Pierwsze zawody ukazały zalety i wady 
takiego założenia oraz przyczyniły się do wprowadzenia zmian, które obowiązują 
do dnia dzisiejszego. Rywalizacja uczniów w Szkolnym Turnieju BRD  przebiega 
wieloetapowo, rozpoczyna się pod koniec września, a kończy w marcu finałem.  
 W 1998 roku w wyniku skutków powodzi, która nawiedziła Kędzierzyn 
Koźle w lipcu 1997, nie przeprowadzono rywalizacji do XXI Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Mimo tej sytuacji Szkolny Tur-
niej BRD odbył się i został wpisany do harmonogramu ważniejszych imprez szkol-
nych. W roku 1999 po reformie podziału administracyjnego, drużyna Rafała Czuba 
po raz pierwszy mogła wystartować w eliminacjach powiatowych. Doświadczenia 
nabyte w przygotowywaniu drużyny zaowocowały w 2001 roku znaczącym sukce-
sem - awansem do finału wojewódzkiego. W finale wojewódzkim drużyna z PSP 18 
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zajęła II miejsce ,przegrywając 1 punktem z 
przyszłym Mistrzem Polski - drużyną z PSP 2 ze 
Zdzieszowic. 
Rok 2002 przyniósł długo oczekiwane zwycię-
stwo w eliminacjach wojewódzkich. W klasyfika-
cji indywidualnej reprezentanci PSP 18 nie mieli 
sobie równych w woj. opolskim, zajmując trzy 
pierwsze miejsca. Po raz pierwszy awansowali  
do finału krajowego XXV Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego w Żninie. 
W finale zajęli drużynowo VI miejsce., a  w dru-
żynie występowali: Damian Kuen, Sebastian 
Majnusz, Rafał Długosz i Adrian Weiser 
(rez.). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI drużyna finału centralnego XXV OTBRD, Żnin 2002, pamiątkowe zdjęcie z opiekunami  
i z Sędzią Głównym Turnieju  nadkom. Markiem Konkolewskim z BRD KG Policji 

 
W kolejnych finałach centralnych drużyna z PSP 18 w Kędzierzynie – Koźlu zajmo-
wała następujące lokaty: 
 

XXVII FINAŁ OTBRD, SOPOT 2004 
IV miejsce w klasyfikacji drużynowej i III miejsce indywidualnie -Mateusz 
Suchy. W drużynie występowali również: Mateusz Schütze i Mateusz Pilich. 
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IV drużyna finału centralnego XXVII OTBRD w Sopocie w 2004 roku  
i zdobywca III miejsca Mateusz Suchy 

 
XXVIII FINAŁ OTBRD, WŁOCŁAWEK 2005 

II miejsce w klasyfikacji drużynowej i II miejsce indywidualnie - Sandra Wy-
lezik. Tytuł wicemistrza Polski przypadł również Annie Wylezik, Krzysztofowi 
Piotrowskiemu i Dominice Majnusz (rez). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II drużyna finału centralnego XXVIII OTBRD we Włocławku w 2005 roku 
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Zdobywczyni II miejsca Sandra Wylezik otrzymała nagrodę dodatkowo dla najmłodszej 
uczestniczki finału centralnego 

 
XXIX FINAŁ OTBRD, WIECHLICE 2006 

 
W rozgrywanych w woj. lubuskim finałach centralnych drużyna PSP nr 18 w Kę-
dzierzynie Koźlu zajęła IV miejsce w klasyfikacji drużynowej. W drużynie wy-
stępowali: Sandra Wylezik, Bożena Termin i Marcin Rosenhof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezentacja reprezentantów wszystkich województw na rozpoczęciu XXVIII Finału  
OTBRD w Wiechlicach w 2006 roku. 

To na tych finałach po raz pierwszy zrodził się pomysł na zagospodarowanie „martwego” 
sezonu zimowego i powstania Ligi Mistrzów BRD ( „Zimowych Mistrzostw Polski BRD”) 
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Rafał Czub odbiera gratulacje za zdobycie IV miejsca finale XXVIII OTBRD w Wiechlicach 
w 2006 roku od przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego p. Andrzeja Rajcherta 

 

XXX FINAŁ OTBRD, BOCHNIA - ŁAPANÓW 2007 
W jubileuszowej edycji drużyna PSP 18 zajęła IX miejsce w klasyfikacji drużyno-
wej. W drużynie występowali: Klaudia Majnusz, Dawid Kusz, Amadeusz Ma-
rondel i Klaudia Kusz (rez.). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Opiekun i IX drużyna finału centralnego XXX OTBRD Bochnia - Łapanów 2007 z dyrekto-
rem PSP nr 18 Tomaszem Radłowskim oraz Panią Reginą Czub, 

 która jest bratnią duszą każdej startującej drużyny BRD 
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XXXI FINAŁ OTBRD, BIAŁA 2008 
 

I miejsce w klasyfikacji drużynowej i I miejsce w klasyfikacji indywidualnej 
dla Klaudii Majnusz. W składzie „złotej” drużyny znaleźli się: Sara Karos  
i Dawid Kusz - V miejsce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrzowie Polski XXXI finału centralnego OTBRD Biała 2008 i indywidualna Mistrzyni 
Polski 2008 Klaudia Majnusz odbierająca nagrodę ufundowaną przez WODiP w Opolu  

oraz Dawid Kusz zdobywca V miejscu w kat. indywidualnej 

 
Sesja zdjęciowa Mistrzów Polski 2008 ufundowana przez firmę  

CEWE COLOR. 
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Marek Kamiński nauczyciel dyplomowany  

wychowania fizycznego i informatyki Szkoły Podstawo-
wej nr 1 Zespołu Szkół nr 1 w Koluszkach. Absolwent 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie. Ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne, 
Podyplomowe Studia z Wychowania Fizycznego  
na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach oraz Pody-
plomowe Studia z Informatyki na Politechnice Łódzkiej. 
Opiekun szkolnej drużyny BRD od roku 2002.  
W szkole pełni funkcję koordynatora wychowania ko-
munikacyjnego. Współautor projektu „Gminnego Cen-
trum Edukacji Komunikacyjnej” przy Gimnazjum nr 1  

i Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Od października 2010 pełni funkcję v-ce 
Prezesa Młodzieżowego Klubu Motoryzacyjnego „JEDYNKA”, działającego przy 
Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach i zrzeszonego w PZM w Łodzi. Od lat aktywnie 
uczestniczy w życiu sportowym gminy i powiatu oraz prowadzi drużynę Szkoły 
Podstawowej nr 1 w zawodach i rozgrywkach sportowych na szczeblu gminy,  
powiatu i województwa. 
Spotkanie z konkursami BRD rozpoczęło się przypadkiem w roku 2002, kiedy  
to w zastępstwie koleżanki pojechał na pierwsze zawody. No i stało się. Do dnia 
dzisiejszego konkursy BRD, tematy związane z rowerem i bezpieczeństwem w ru-
chu drogowym stały się pasją i nieodłącznym elementem jego pracy zawodowej. Od 
początku jest współorganizatorem eliminacji miejsko-gminnych i powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Od roku 2009 
współpracuje przy organizacji zawodów w ramach Ligi Mistrzów BRD. 
Historia udziału w konkursach BRD 

 Udział w zawodach rozpoczął się od mocnego akcentu w XXV Ogólnopol-
skim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym W roku 2002 zdobył 
tytuł wicemistrza województwa łódzkiego. Drużynę stanowili:  Krzysztof, 
Mucha, Marek Stasiak i Robert Ka-
miński /zbieżność nazwisk nieprzy-
padkowa :-) / 

 
 
 
 
Drużyna SP przygotowuje się do zawodów woje-
wódzkich, instruktaż pierwszej pomocy przedme-
dycznej udzielany przez funkcjonariuszy KP PSP w 
Koluszkach 
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 Rok 2003 - II miejsce w XXVI mistrzostwach województwa OTBRD. W 
drużynie wystąpili: Marcin Andrus, Maciej Ryszka i Wojciech Kreczmar.      

 Rok 2004 - przyniósł kolejny tytuł wicemistrza woj. XXVII OTBRD.  
II miejsce wywalczyli: Jakub Gontarz, Adam Dziedziński i Mateusz 
Krakowiak. Indywidualnie najlepszym zawodnikiem finału wojewódz-
kiego został Mateusz Krakowiak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrzowie powiatu łódzkiego wschodniego i wicemistrzowie woj. łódzkiego ze swoim  
opiekunem i zasłużonymi nagrodami 

 Rok 2005 - IV miejsce w województwie łódzkim XXVIII OTBRD. Druży-
nę Szkoły Podstawowej nr 1 Koluszki stanowili: Martyna Wojciechowska, 
Mariusz Wójciak i Bartłomiej Truszczyński 

 Rok 2006 - I miejsce w zawodach wojewódzkich i awans na finały central-
ne XXIX Ogólnopolskiego Turnieju BRD w Wiechlicach. X miejsce,  
a w drużynie wystąpili: Mateusz Bryszewski, Konrad Bryszewski i Ma-
teusz Jasnowski, Piotr Gorządek – rez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reprezentanci szkół podst. woj. łódzkiego 
na Mistrzostwach Polski Wiechlice 2006  

Konrad Bryszewski – najlepszy  zawodnik za-
wodów wojewódzkich odbiera nagrodę Prezesa 

ZO PZM w Łodzi – Mirosława Nicowskiego 
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 Rok 2007 - udział w finale centralnym XXX OTBRD w Bochni-Łapanowie. 
II miejsce w klasyfikacji drużynowej /Karol Pecyna, Mateusz Bryszew-
ski i Piotr Gorządek/oraz II m-ce indywidualnie dla Karola Pecyny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II drużyna XXX finału OTBRD w Bochni i Łapanowie 2007. Karol Pecyna odbiera nagrodę  
za zdobycie również indywidualnego tytułu Wicemistrza Polski z rąk Przewodniczącego  

Komitetu Organizacyjnego p. Andrzeja Rajcherta 

 

 Rok  2008 -  finał centralny XXXI OTBRD w Białej. Miejsce IX wywalczy-
li: Piotr Michalak, Karol Pecyna i Adrian Pietrasik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reprezentacja województwa łódzkiego na finale centralnym XXXI Ogólnopolskiego Turnieju 

BRD i drużyna SP 1 Koluszki gotowa do walki o najwyższe trofea 
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 Rok 2009 - finał centralny XXXII OTBRD w Kołobrzegu. IV miejsce  
w klasyfikacji indywidualnej dla Adriana Strzeleckiego i VII dla druży-
ny, w skład której weszli również: Mateusz Winciorek, Przemysław Bator 
i  Patryk Kubryn /rez./. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Rok 2010 - finał centralny XXXIII OTBRD w Poznaniu. V miejsce w kla-
syfikacji drużynowej /Przemysław Bator, Patryk Kubryn, Piotr Miksa  
i Michał Drabik -rez./ 

Adrian Strzelecki odbiera nagrodę za zdobycie IV miejsca, a cała drużyna za zdobycie  
VII miejsca w kołobrzeskim finale 

Żeglarze z Koluszek na kołobrzeskim rejsie 
w poszukiwaniu skarbów  bałtyckiego   

morza          

Formę i tężyznę fizyczną niezbędną do 
kilkudniowych zmagań koluszkowska dru-

żyna ćwiczyła również na plaży 
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Zdobywcy V miejsca  
i Pucharu Prezesa 
Krajowego Zrzesze-
nia WORD   
w towarzystwie Kata-
rzyny Turskiej, Sekre-
tarza Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa Ru-
chu, Roberta Werle, 
Prezesa Automobil-
klubu Wielkopolskie-
go oraz Sędziego 
Głównego Turnieju 
mł. insp. Marka Kon-
kolewskiego z Biura 
Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej 
Policji 

Podczas spaceru po Poznaniu 
nie mogło się obejść bez zdjęć z 
poznańskimi koziołkami 

Jeszcze tylko wjazd na miastecz-
ko ruchu drogowego,  jazda ob-
serwowana  pod czujnym okiem 
sędziów i wszystkie konkurencje 

turnieju zaliczone 
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Adam Kozłowski – nauczyciel dy-

plomowany matematyki, informatyki  
i techniki w Zespole Szkół Podstawowo – 
Gimnazjalnych w Przeciszowie. Absol-
went wydziału Maszyn Roboczych i Pojaz-
dów Politechniki Poznańskiej. Pracę  
w szkole rozpoczął w 1984 roku jako na-
uczyciel techniki. Ukończył kilkadziesiąt 
kursów doskonalących oraz Podyplomowe 
Studia z Informatyki i Podyplomowe Stu-
dia z Matematyki.  
Uczniowie przygotowywani przez Adama 
Kozłowskiego zajmowali pierwsze miejsca 

w Wojewódzkich Konkursach Twórczości Technicznej. Przez sześć kolejnych lat 
(1995r. – 2000r.) w wojewódzkich finałach konkursu przedmiotowego z techniki 
uczniowie zajmowali miejsca w pierwszej dziesiątce, zostając ich laureatami. Pełnił 
również funkcję opiekuna Szkolnej Kasy Oszczędności. Szkoła uczestnicząc w wo-
jewódzkich konkursach organizowanych przez Bank PKO BP wielokrotnie zajmo-
wała miejsca na podium, a nawet zajęli II miejsce w makroregionie – dla woje-
wództw małopolskiego i świętokrzyskiego. W konkursach tych otrzymywali liczne 
nagrody, a pozyskiwane środki finansowe przeznaczane były na zakup wyposażenia 
szkoły. 

Jako młody nauczyciel pełniąc funkcję społecznego zastępca dyrektora, 
opracowywał różne koncepcje rozbudowy szkoły, które miały poprawić warunki 
kształcenia. W latach 1989 – 1992 gdy pełnił funkcję dyrektora szkoły opracowaną 
koncepcję nadbudowy szkoły wprowadził ją do planu wojewódzkiego zarówno w 
Kuratorium, jak i w Urzędzie Wojewódzkim. W ciągu trzech lat szkoła powiększyła 
się o 8 pomieszczeń dydaktycznych oraz bibliotekę z czytelnią. Dzięki temu od 
września 1992 roku została zlikwidowana dwuzmianowość nauki. Przy nadbudowie 
szkoła została również zmodernizowana: przebudowano kuchnię, wybudowano 
portiernię, wymieniono instalację elektryczną, zmieniono system centralnego ogrze-
wania, ocieplono starą część budynku i wykonano nową elewację, wykonano nowe 
ogrodzenie obiektu, zakupiono dużo nowego wyposażenia.  

Za całokształt swoich osiągnięć w pracy pedagogicznej został dwukrotnie 
wyróżniony Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrodą Małopolskiego 
Kuratora Oświaty. Odznaczono go również Medalem Komisji Edukacji Narodowej, 
Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę, a za pracę społeczną dla dobra dzieci 
otrzymał Odznaką Przyjaciela Dziecka. 

Prywatnie mąż Lucyny i ojciec dwóch synów. Żona uczy w tej samej szkole. 
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Jego pasje to informatyka, motoryzacja, a także BRD. Lubi oglądać dobre filmy po-
pularno-naukowe, historyczne i przyrodnicze. 

 
Historia udziału drużyn Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przeciszowie  

w ogólnopolskich finałach – czyli jak dawniej rywalizowano... 
 

Od września 1986 roku, czyli w trzecim 
roku pracy Adam Kozłowski został 
opiekunem szkolnej drużyny BRD. Już 
w pierwszym roku startów w turnieju 
BRD, jego drużyna wygrała kolejno: 
eliminacje gminne, powiatowe, woje-
wódzkie i po raz pierwszy na szczeblu 
centralnym rywalizował w X Ogólno-
polskim Turnieju Wiedzy o Bezpie-
czeństwie Ruchu Drogowego w To-
runiu – 24 lata temu. Wówczas wszy-
scy uczniowie bezbłędnie napisali test, 
dobrze pojechali miasteczko, a 
„polegli” 
na rowe-
r o w y m 
t o r z e 
p r z e -
szkód. W 

tamtej eliminacji tor pokonywało się na czas, który był 
ustalony po przejeździe wszystkich zawodników. Za 
każdą sekundę przekroczenia ustalonego limitu zawod-
nik otrzymywał jeden punkt karny. Co z tego, że 
uczniowie tor przejechali prawie bezbłędnie, jak za czas 
każdy dostał po około 30 punktów karnych. W ówcze-
snym turnieju wygrywali sprinterzy. Ostatecznie w 
pierwszym roku startów drużyna uplasowała się na 18 
miejscu w Polsce.  

W tamtych latach rywalizacja wyglądała trochę 
inaczej i był to głównie konkurs wiedzy. Warto przypo-
mnieć, że wówczas rywalizowało 49 najlepszych wo-
jewódzkich czteroosobowych drużyn – łącznie 196 
zawodników. W poszczególnych eliminacjach awanso-

X Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie Ruchu Drogowego w Toruniu. To od nich 
wszystko się zaczęło (od lewej): Paweł Bartuś, 

Paweł Parzymięso, Tomasz Momot, Janusz 
Dudczyk  

Pierwszy proporczyk z ogól-
nopolskiego finału 
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wało się najpierw do finałowej piątki na podstawie 
wyników wiedzy testowej oraz rywalizacji na rowe-
rowym torze przeszkód i na miasteczku komunika-
cyjnym. Natomiast ostateczną klasyfikację ustalano 
na podstawie uzyskanych punktów za publiczne 
ustne odpowiedzi udzielone na pięć wylosowanych 
pytania oraz praktycznego udzielenia pierwszej po-
mocy przez wszystkich zawodników danej drużyny. 
Natomiast obecnie w ogólnopolskich finałach ry-
walizuje po 16 trzyosobowych drużyn w kategorii 
szkół podstawowych i gimnazjalnych – czyli po 48 
uczniów.  
W 1988 roku doświadczona drużyna nie popełniła 
już tego błędu. Zdecydowanie wygrywała wszystkie 
kolejne eliminacje. Swoją klasę potwierdzili również 
w XI Ogólnopol-
skim Turnieju Wie-

dzy BRD w Bielsku Białej, w którym po raz pierw-
szym zdobyli drużynowe Mistrzostwo Polski. In-
dywidualnie uczniowie także zajęli wysokie lokaty: 
Paweł Parzymięso został mistrzem Polski, Paweł 
Bartuś wicemistrzem Polski, Tomasz Zając zajął 4 
miejsce, a Krzysztof Mendyk uplasował się na 7 
miejscu w kraju (na 196 zawodników). 

W kolejnym 1989 roku do eliminacji Turnie-
ju musiała wystartować nowa drużyna, pomimo że 
wszyscy zawodnicy mistrzowskiej drużyny byli jesz-
cze uczniami szkoły. Wymusił to ówczesny zapis re-
gulaminu, który zabraniał zawodnikowi zwycięskiej 
drużyny udziału w eliminacjach w następnych latach. 
Nowa drużyna przeszła zwycięsko przez wszystkie 
eliminacje, wygrywając rywalizację wojewódzką i w 
XII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy BRD w 
Bydgoszczy ponownie drużynowo zakwalifikowali 
się do finałowej piątki. Uczniowie, którzy pojechali 
po doświadczenia, zdobyli 5 miejsce w kraju, a uczeń Marek Szklarski zajął indy-
widualnie również 5 miejsce.  

W 1990 roku opiekunem szkolnej drużyny BRD została Lucyna Kozłow-

ska, żona Adama. Do-świadczony zgrany zespół przez wszystkie eliminacje prze-

Dyplom  za  zdobycie   
Mistrzostwa  Polski    

Dyplom  za  zdobycie V miejsca  
w kraju wywalczyła drużyna w 
składzie:  Marek Szklarski, Sła-

womir Godek, Rafał Madeja  
i Artur Migdał 
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szedł jak „burza”, a w XIII 

Ogólnopolskim Turnieju 

Wiedzy BRD w Zdzieszo-

wicach „wypchnięci” z fina-

łowej piątki zajęli 7 miejsce 

w kraju. 

  

 
 

W kolejnych dwóch 
latach szkolna drużyna zaj-
mowała II miejsce w woje-
wództwie, a w finale ogól-
nopolskim przeciszowianie 
ponownie pojawili się  
w 1993 roku w XVI Ogól-
nopolskim Turnieju Bez-
pieczeństwa Ruchu Dro-
gowego w Pile, gdzie zajęli 
10 miejsce. Szkołę reprezen-
towali: Magda Michałek, 
Anna Łabza, Łukasz Ma-
tla i Tomasz Kaczmar-
czyk. 
 
  

 
Ponownie drużyna zajęła dziesiąte  miejsce w kraju podczas XXI  

Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, któ-
ry odbył się w 1998 roku w Radomiu. Wówczas po raz ostatni rywalizowało 49 dru-
żyn. Uczennica naszej szkoły Halina Madeja zakwalifikowała się do reprezentacji 
Polski na międzynarodowe zawody w Kownie na Litwie. 

 

Reprezentanci szkoły 1990 roku 
pod wodzą nowego I trenera, 
Lucyny Kozłowskiej:  Sławomir 
Godek, Artur Migdał, Rafał 
Madeja i Marcin Ulczok  

Opiekunka szkolnej drużyny z Przeciszowa ze swoimi 
uczniami  
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Podczas kolejnego XXII 
Ogólnopolskim Turnieju 
Wiedzy BRD  w Międzyz-
drojach, po wprowadzeniu 
reformy terytorialnej wystar-
towały już tylko  

32 czteroosobowe drużyny,  
a reprezentacja Przeciszowa 
zajęła 13 miejsce.  

 
 
 
 
 

Reprezentanci szkoły podczas 
OTBRD - Międzyzdroje 1999 r.: 

Halina Madeja, Krzysztof  
Cygan, Michał Kozłowski,  

Sławomir Momot 

 
 
W 2004 roku, podczas XXVII Finału Ogól-
nopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa  
w Ruchu Drogowym w Sopocie drużyno-
wo uczniowie zdobyli II miejsce w kraju,  
a uczeń Piotr Gancarczyk zdobył tytuł in-
dywidualnego mistrza Polski.  
 
 
 
 
Wicemistrzowie Polski XXVII finału OTBRD, 
reprezentanci szkoły Przeciszowa: Michał Men-
dyk,  Bartłomiej Boba i Piotr Gancarczyk  - indywi-
dualny Mistrz Polski 

Reprezentanci przeciszowskiej 
podstawówki na OTBRD w 
Radomiu w składzie:  Adrian 
Kozłowski, Krzysztof Cygan, 
Halina Madeja i Marcin  
Frączek 
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W następnym roku podczas 
XXVII Finału Ogólnopol-

skiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym we Wło-
cławku drużyna z Przeciszowa zaję-
ła 7 miejsce. 
 

W 2007 roku podczas finałów 
Ogólnopolskiego Turnieju 
BRD w Bochni-Łapanowie, 
drużyna gimnazjalna z Przeci-
szowa zajęła I miejsce w kra-
ju, a uczeń Bartłomiej Boba 
w rywalizacji indywidualnej 
również zajął pierwsze miej-
sce w Polsce.   
 

 
Pełnia szczęścia! Dwa tytuły Mi-
strza Polski dla Przeciszowa!
Mistrzowie Polski: Piotr Ganczyk,  
Michał Mendyk i Bartłomiej Boba 
- mistrz  

Mistrz Polski 2004 roku - Piotr 
Gancarczyk podczas  przejazdu po 
rowerowym torze przeszkód na 
Molo w Sopocie 

Reprezentanci woj. małopolskiego na 
finale krajowym we Włocławku przed 

uroczystym przemarszem ulicami miasta 
Grzegorz Kobylański  Piotr Bolisęga   

i  Michał Mendyk 
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Ostatni raz reprezentanci Gimnazjum w 
Przeciszowie rywalizowali w XXXII 
Ogólnopolskim Finale OTBRD  
w 2009 roku w Kołobrzegu. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Adam Kozłowski dwukrotnie pełnił funkcję opiekuna reprezentacji kraju 
na Międzynarodowych Turniejach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: 

–  Bułgaria w 1989r. 
–  Litwa w 1998r.  

Czterech jego uczniów było  reprezentantami kraju w tych zawodach. W 1988 roku 
reprezentacja Polski zajęła 5, a w1998 roku 3 miejsce na 8 startujących drużyn. 

Mistrz Polski 2007 roku – Bartłomiej 
Boba podczas  przejazdu po mia-
steczku komunikacyjnym w Łapano-
wie  

Reprezentanci Gimnazjum w Przeciszowie 
podczas kołobrzeskiego finału : Andrzej 

Kozłowski, Damian Chmura  
i Jakub Gaudyn 
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 Z powyższego wyliczenia udziału uczniów z Przeciszowa w ogólnopol-

skich finałach łatwo zauważyć, że to już drugie pokolenie wdrażane jest do bez-

piecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Propagowanie znajomości przepisów  

i właściwych zachowań na drodze niewątpliwie przyczynia się do wychowania no-

wego, rozważniejszego pokolenia uczestników ruchu drogowego. Przecież repre-

zentanci szkoły wyłaniani są spośród wielu uczniów uczestniczących w kolejnych 

eliminacjach, a dzięki temu szersza rzesza młodzieży bardzo dobrze poznaje przepi-

sy i doskonali praktyczne umiejętności jazdy na rowerze. Każdy turniej BRD propa-

guje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Każdy uczestnik ruchu  

im większą posiada wiedzę na ten temat, tym większą ma wyobraźnię i potrafi wię-

cej przewidzieć niebezpiecznych zachowań, co niewątpliwie skutkuje mniejszą licz-

bą  wypadków, mniejszą liczbą tragedii, które dotykają wszystkich. 

Reprezentacja Polski na międzyna-
rodowym Turnieju BRD  w Bułga-

rii  i  na Litwie wraz z opiekunem 
Adamem Kozłowskim 
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Artykuł z miesięcznika „Wychowanie komunikacyjne”, nr 11 (27) z 1998 r. 
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Jerzy Ostręga – nauczyciel dyplomo-

wany informatyki, matematyki i edukacji 
dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół  
w Czarnej. W zawodzie -  od 24 lat. Opie-
kun drużyn rowerzystów ze szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. Absolwent filologii 
rosyjskiej Uniwersytetu Pedagogicznego  
w Krakowie. Ukończył również Studia 
Podyplomowe z Informatyki w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Krakowie, Studia 
Podyplomowe z Matematyki w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Łodzi oraz Studia 
Podyplomowe z Edukacji dla Bezpieczeń-
stwa na Uniwersytecie Pedagogicznym  
w Krakowie, edukator Nowej Szkoły.  
W Zespole Szkół w Czarnej jest szkolnym 
koordynatorem wychowania komunika-
cyjnego, prowadzi egzaminy na kartę ro-
werową i motorowerową. Jego publikacje 
na temat BRD były zamieszczane w miesięczniku Wychowanie Komunikacyjne,  
w Kwartalniku Pedagogicznym Podkarpackiego Centrum Kształcenia Nauczyciel-
skiego w Rzeszowie oraz w Tarnowskim Biuletynie Oświatowym, wygłaszał także 
referaty podczas Ogólnopolskiej Konferencji Wychowanie Komunikacyjne w Opo-
lu-Pokrzywnej oraz podczas konferencji w Czudcu, zorganizowanej dla nauczycieli 
z województwa podkarpackiego. Za całokształt swoich osiągnięć w pracy pedago-
gicznej został wyróżniony Nagrodą Kuratora Oświaty w Rzeszowie, 9-krotnie na-
grodą Wójta Gminy Czarna, wielokrotnie nagrodą Dyrektora Zespołu Szkół  
w Czarnej. Jest członkiem Automobilklubu Stomil Dębica. Za szczególne osiągnię-
cia w dziedzinie BRD został uhonorowany srebrną odznaką PZMot. 
Oprócz zamiłowania do rowerów lubi uprawiać sport, zwłaszcza bieganie. Uczest-
niczył w wielu biegach ulicznych, a największym osiągnięciem w tej dziedzinie jest 
ukończenie w 2010 roku Maratonu Warszawskiego na 1418 miejscu, z czasem poni-
żej 4 godzin. Wolny czas spędza też przy dobrej lekturze oraz podczas prac w ogro-
dzie. Żona Jolanta, również pracuje w szkole, ucząc j. polskiego i historii.  
Swoją przygodę z BRD rozpoczął w 1993 roku. Zupełnie przypadkowo dowiedział 
się, że cyklicznie odbywa się Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, 
mający ogólnopolski zasięg, w którym biorą udział tysiące uczniów. Postanowił 
spróbować swoich sił w tej dziedzinie, zwłaszcza, że uczniów nie trzeba było długo 
namawiać do wzięcia udziału w zawodach. Przez pierwsze dwa lata, udział w tych 

Str. 48 



zawodach był symboliczny. XI i XIII miejsce na szczeblu rejonowym (dziś powia-
towym) było szczytem ich możliwości. Jednak nauka nie poszła w las, wiedzieli już, 
jakie zasady obowiązują podczas jazdy, udało się im zdobyć kilka testów. Zaczęły 
się również systematyczne treningi sprawnościowe na torze przeszkód, którego  
elementy wykonali uczniowie. Kolejne lata, to „przebijanie się” do czołówki w fina-
le wojewódzkim, w  powiecie drużyna nie miała już równych sobie. 

Drużyna SP w Czarnej pozująca do zdjęcia po powrocie  
z finału wojewódzkiego, w którym zajęła trzecią lokatę 

 

Rok 2000 przyniósł liczne zmiany regulaminowe, co miało związek z wprowadzoną 
reformą szkolnictwa. W miejsce jednej szkoły podstawowej powstały dwie: szkoła 
podstawowa sześcioklasowa i trzyletnie gimnazjum. Tak więc powstały dwie druży-
ny. I wreszcie udało się osiągnąć wymarzony sukces w Rzeszowie i pojechać na 
XXIII finał ogólnopolski do Bydgoszczy. Drużyna Gimnazjum w Czarnej, w 
składzie: Katarzyna Prus, Agnieszka Wróbel, Radosław Knych, Marcin Sanic-
ki w swoim debiucie na szczeblu ogólnopolskim wypadła nadzwyczaj dobrze – za-
jęła wysokie 6 miejsce. Wśród licznych atrakcji, jakie zapewnili organizatorzy, były: 
pokaz jazdy rajdowej na miejscowym kartodromie, wizyta na stadionie żużlowym, 
zdjęcia z J.Gollobem.  
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Reprezentacja woj. podkarpackiego na finale XXIII OTBRD, Bydgoszcz 2000 

 
Rok 2001 to kolejne zmiany regulaminowe, a najważniejsze z nich, to ograniczenie 
składu drużyn do 3 osób. W ten sposób rywalizacja wewnątrzszkolna stała się jesz-
cze bardziej zacięta. Kolejna istotna zmiana to całkowite rozdzielenie gimnazjów  
od „podstawówek”. Gimnazjaliści konkurencje sprawnościowe wykonują na rowe-
rach górskich, testy mają wielokrotnego wyboru, zaś uczniowie szkół podstawo-
wych jeżdżą nadal na „składakach”, a testy pozostają jednokrotnego wyboru. Dru-
żyna SP w XXIV finale w Słupsku zajęła 7 miejsce w grupie 17  drużyn w Polsce.  

Aleksandra Kaleta, Agnieszka Bałut i Krystian Knych musieli się sporo nagimnastykować  
na torze przeszkód, żeby otrzymać nagrody od sędziów turnieju i organizatorów 

 
W roku 2002 XXV finał ogólnopolski miał miejsce w Żninie (woj. kujawsko-
pomorskie). Tym razem drużyna z Czarnej pojechała na zawody autokarem, zabie-
rając ze sobą rower i niektóre elementy toru przeszkód. Dzięki temu w przeddzień 
zawodów, podobnie jak większość drużyn, zawodnicy mogli odbyć trening. Ucznio-
wie zdobyli najlepsze miejsce w historii dotychczasowych startów. V lokata i krysz-
tałowy puchar Prezesa Krajowego Stowarzyszenia WORD były powodem do du-
my. Atrakcją dla uczniów był przejazd kolejką wąskotorową do Wenecji i Biskupina.  
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Po trudach  rowerowych zmagań był też czas na radość ze zdobytych trofeów  
i relaks podczas wycieczek 

 

Rok 2003 był wyjątkowy dla rowerzystów ze szkoły podstawowej, ponieważ wła-
śnie wtedy, po raz pierwszy w historii, w Łapanowie zdobyli wicemistrzostwo Pol-
ski. Organizatorzy XXVI finału w woj. małopolskim spisali się na medal, wykaza-
li się dużym profesjonalizmem, uczniom zapewniono wiele atrakcji: pokaz jazdy 
gokardami, pokaz jazdy samochodem rajdowym w wykonaniu mistrza Polski Janu-
sza Kuliga, tresura psów policyjnych, zorganizowano wyjście na basen, oraz nocleg 
w kopalni soli w Bochni. Skład „srebrnej” drużyny: Wojciech Para, Jakub Ukow-
ski, Damian Petela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wicemistrzowie Polski odbierają liczne nagrody od organizatorów finałów,  
które trudno było zapakować do policyjnego busa  

 
2004 rok to wyjazd na XXVII finał ogólnopolski, tym razem do Gdańska i So-
potu. Tor przeszkód usytuowany przy wejściu na sopockie molo stanowił dodatko-
wą atrakcję finału. Niestety, wyniki uczniów ze szkoły podstawowej, która występo-
wała w składzie: Katarzyna Para, Przemysław Janus i Łukasz Szpala „Szpaluś”  
pozostawiły wiele do życzenia, ich start zakończył się zajęciem zaledwie 10 miejsca. 
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üKrystian Knych 
üAleksandra Kaleta 
üKrystian Knych 
 
 
 
 
 
 
 

Skoro Gdańsk i Sopot to musiała być też chwila na przywitanie się z Bałtykiem  
i zabawy całej drużyny na plaży 

 
Kolejny rok – 2005, to kolejny sukces w finale wojewódzkim i wyjazd do Włocław-
ka na XXVIII finał krajowy. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji uczestnikom 
zawodów, wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy. W przerwach między 
poszczególnymi konkurencjami uczniowie zwiedzali Ciechocinek, z jego słynnymi 
tężniami, skansen w Kłóbce, skłonili głowy w miejscu śmierci ks. Jerzego Popie-
łuszki, a w drodze powrotnej podziwiali bazylikę w Licheniu. Wynik sportowy rów-
nież był imponujący - IV pozycja w kategorii szkół podstawowych i miano dru-
żyny najlepiej rozwiązującej testy (wszyscy bezbłędnie). W składzie drużyny znaleźli 
się: Katarzyna Para, Łukasz Szpala „Szpaluś”, Kamil Duraj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nagrody za zdobycie IV miejsca w kraju były równie okazałe jak na poprzednich finałach,  
ale  aby je otrzymać trzeba było nieźle nakręcić się kierownicą na miniaturowym, nowo odda-

nym miasteczku ruchu drogowego przy włocławskim WORDzie. 

 
W roku 2006 finał wojewódzki dla szkół gimnazjalnych odbył się w Czarnej. 
23 drużyny reprezentujące powiaty z województwa podkarpackiego rywalizowały 
między sobą, aby wyłonić zwycięzcę. Okazało się nim Gimnazjum z Czarnej.  
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Zwycięska reprezentacja woj.  podkarpackiego w składzie: Łukasz Szpala 
„Szpaluś”, Przemysław Janus i Wojciech Para udała się zatem na kolejny, tym 
razem XXIX finał OTBRD do Wiechlic k. Szprotawy, w woj. lubuskim i zajęła 
tam VI miejsce. Gospodarze imprezy, w tym wielki przyjaciel BRD-owskiej braci 
mł. asp. Arkadiusz Sowiński „Areso” z gorzowskiej drogówki a jednocześnie 
współopiekun utytułowanej drużyny BRD z Gimnazjum w Bojadłach, dołożyli 
wszelkich starań, żeby impreza przebiegała w przyjemnej atmosferze, a uczestnikom 
w czasie wolnym zorganizowali atrakcyjny wyjazd do Żagania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwycięscy gospodarze finału wojewódzkiego OTBRD w Czarnej  
i ich przeciwnicy z 23 powiatów 

 

 
Rok 2007 był jak dotąd najbardziej pe-
chowy w XXI wieku. Po raz pierwszy 
obydwie drużyny z Czarnej wywalczyły 
drugie lokaty w finale wojewódzkim 
i nie pojechały na finał ogólnopolski do 
Łapanowa. 
 
W 2008 roku uczniowie z Czarnej 
„nadrobili” straty z ub. roku i po raz 
pierwszy reprezentowali województwo 
podkarpackie dubletem. XXXI Finał  
w Białej w woj. opolskim był bardzo 
szczęśliwy i jednocześnie bardzo pechowy. Obydwa zespoły wywalczyły tytuły wi-
cemistrzów Polski, osiągając te same wyniki punktowe, co zwycięzcy. Indywidual-
nie zaimponował Kamil Duraj, który jako jedyny przejechał tor przeszkód „na ze-
ro” i wywalczył tytuł Mistrza Polski. Skład drużyny SP: Paweł Bałut, Jakub 
Dzwoniarek, Sebastian Sitko. Skład drużyny gimnazjalnej: Katarzyna Para, Ka-
mil Duraj, Łukasz Szpala. 

Przemek Janus podczas treningu na jednej z 
najtrudniejszych przeszkód toru rowerowego 
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Podwójni Wicemistrzowie Polski BRD 2008. Do pełni szczęścia, czyli mistrzostwa tak nie 
wiele brakowało… trzeba dalej trenować i wierzyć! 

 
2009 rok to bezprecedensowy sukces czarnieńskich gimnazjalistów, którzy  
w XXXII finale krajowym w Kołobrzegu zajęli I miejsce. Organizatorzy zatu-
szowali wpadki organizacyjne licznymi atrakcjami turystycznymi (między innymi rejs 
statkiem) oraz wspaniałymi nagrodami, które najlepszym wręczał poseł PO Seba-
stian Karpiniuk. Oto nazwiska Mistrzów Polski: Paweł Bałut, Mateusz Średnic-
ki, Łukasz Barnaś. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrzowie Polski BRD A.D. 2009! Dla takich chwil warto żyć, uczyć i trenować! 

Str. 54 



Olbrzymim sukcesem naszych uczniów zakończył się XXXIII OTBRD, który miał 
miejsce w Poznaniu w 2010 roku. Drużyna ze Szkoły Podstawowej zajęła I 
miejsce. Rowerzyści osiągnęli najlepszy w historii wynik zdobywając 13 pkt. Skład 
drużyny: Martysia Sasak, Grzegorz Stawarz, Maciek Para. W kategorii szkół 
gimnazjalnych, drużyna w składzie: Paweł Bałut „Pavko”, Mateusz Średnicki 
„Średnik”, Łukasz Barnaś „Harnaś” wywalczyła VI lokatę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No to wreszcie jest i Mistrzostwo Polski dla Podstawówki! Tak wygląda chyba  
spełniony trener ze swoimi Mistrzami! 

Pisząc o osiągnięciach drużyn rowerzystów z Czarnej nie sposób nie wspomnieć o 

kilku osobach, bez których o sukcesy byłoby trudniej. Są to: Wójt Gminy Czarna -

Józef Chudy, który zawsze przychylnym okiem spogląda na czarnieńskich uczniów, 

a gmina udziela finansowego wsparcia podczas organizacji turniejów i wyjazdów 

drużyn, Automobilklub Stomil Dębica, na czele z Prezesem Jerzym Matelowskim, 

który pomaga w organizacji turniejów, Dyrektor Zespołu Szkół w Czarnej - Marta 

Markowicz, która zawsze uczestniczy w  turniejach i cieszy się z sukcesów uczniów 

na równi z ich trenerem. Kilka słów należy poświęcić Panom: Andrzejowi Żołę-

dziowi i Markowi Para. Ten pierwszy, będąc konserwatorem szkolnym wzorowo 

dbał o „park maszynowy” rowerzystów, a drugi wykonał profesjonalny tor prze-

szkód i zawsze pomaga podczas organizacji kolejnych zawodów w Czarnej. 
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Jacek Pawłowski- nauczyciel dyplomowany przyro-

dy w Publicznej Szkole Podstawowej i geografii  
w Publicznym Gimnazjum w Hucie Krzeszowskiej. Ab-
solwent Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Wyż-
szej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku biolo-
gia. Ukończył również Studia Podyplomowe z Geografii 
na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Swoją przygodę 
z BRD rozpoczął w 2004 r. Opiekun szkolnej drużyny 
BRD z PSP i PG w Hucie Krzeszowskiej. W szkole pod-
stawowej pełni funkcję koordynatora wychowania komu-
nikacyjnego. Jest organizatorem etapów gminnych OT-
BRD w gminie  Harasiuki. 

 Drużyny ze szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczą w finałach woje-
wódzkich OTBRD na Podkarpaciu, gdzie zajmują czołowe lokaty. W roku 2007 
drużyna ze PSP zdobyła III miejsce na szczeblu wojewódzkim OTBRD  
w Sędziszowie Małopolskim. Drużynę stanowili: Kiszka Jakub, Szado Jakub  
i Rożek Wojciech.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III drużyna woj. podkarpackiego na finałach wojewódzkich w Sędziszowie Małopolskim 
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Największym sukcesem drużyny z gimnazjum było zajęcie II miejsca w finale wo-
jewódzkim OTBRD w Ulanowie w 2008r. Drużyna wystąpiła w składzie: Szado 
Jakub, Szabat Michał i Koziara Bartłomiej. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mistrzowie powiatu niżańskiego odbierają nagrody za zdobycie II miejsca w finale wojewódz-

kim w Ulanowie. Drżyjcie rywale z podkarpackiego bo to nie koniec naszych ambicji! 

 
Przygoda z Ligą Mistrzów rozpoczęła się całkiem przypadkowo. Po zawodach wo-
jewódzkich w Rzeszowie w 2009 r. J. Ostręga zaproponował udział szkole z Huty 
Krzeszowskiej w takiej imprezie. I tak jedną z drużyn biorących udział w III edycji 
Ligi Mistrzów została drużyna z Gimnazjum w Hucie  Krzeszowskiej. W IV edycji 
Ligi Mistrzów BRD I eliminacja turnieju odbyła się  w Hucie Krzeszowskiej, a do 
turnieju przystąpiła także drużyna ze Szkoły Podstawowej, odnosząc wielki sukces 
w rywalizacji z najlepszymi i utytułowanymi drużynami BRD z Polski. Młodzi za-
wodnicy z PSP w Hucie Krzeszowskiej zajęli II miejsce w klasyfikacji general-
nej rozgrywek Ligi Mistrzów BRD, a koledzy z gimnazjum walczyli jak równy z 
równym z wszystkimi Mistrzami Polski, nie ustępując wcale im umiejętnościami. 
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Jerzy Pecyna – nauczyciel dyplomowany techniki  

i informatyki w Gimnazjum nr 1 w Koluszkach. Opie-
kun gimnazjalnej drużyny BRD od roku 2000, a wcze-
śniej opiekun drużyn BRD  Szkoły Podstawowej nr 1  
w Koluszkach. Absolwent wydziału Matematyki Fizyki i 
Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu  
na kierunku wychowanie techniczne.  Ukończył również 
Podyplomowe Studia z Informatyki na Uniwersytecie 
Łódzkim, Podyplomowe Studia dla Szkolnych Koordy-
natorów Edukacji Informatycznej na Uniwersytecie 
Wrocławskim oraz Podyplomowe Studia przygotowują-
ce kadrę do prowadzenia kształcenia ustawicznego na 

odległość (e-learningu) na Uniwersytecie Warszawskim.  
W Gimnazjum nr 1 w Koluszkach jest szkolnym koordynatorem wychowania ko-
munikacyjnego oraz szkolnym koordynatorem ICT.  Jest również Ekspertem Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej do spraw awansu zawodowego nauczycieli oraz Egza-
minatorem Polskiego Towarzystwa Informatycznego w zakresie Europejskiego Cer-
tyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL i e-Citizen). Współpracuje w obsza-
rze edukacji informatycznej, prowadząc szkolenia dla nauczycieli w Łódzkim Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi. Za całokształt 
swoich osiągnięć w pracy pedagogicznej został wyróżniony Nagrodą II stopnia Mi-
nistra Edukacji Narodowej, nagrodami Łódzkiego Kuratora Oświaty, otrzymał row-
nież Certyfikat Nauczyciela Nowatora wydany przez ŁCDNiKP  
w Łodzi. Od roku 2007 jest ekspertem jednego z największych portali oświato-
wych—Interkl@sa, pełniąc funkcję członka Komisji oceniającej szkoły, które ubie-
gają się o certyfikat - Znak Jakości Interkl@sa. 
 
 
 
 
 
 
 
Jerzy Pecyna i Marek Kamiński - opieku-

nowie drużyn BRD Zespołu Szkół nr 1 w 

Koluszkach, a jednocześnie  

delegaci Młodzieżowego Klubu Motory-

zacyjnego „JEDYNKA” - członka rze-

czywistego PZM, na Walnym Okręgo-

wym Zjeździe  PZM w Łodzi 
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Prywatnie mąż Danuty, ojciec Asi i Karola. Oprócz pasji do BRD  
i informatyki, lubi dobrą literaturę i muzykę oraz kultowe  kino polskie. Żona Da-
nuta, z wykształcenia polonistka, zaraziła go również miłością do teatru i gór. 
Od ponad 30 lat jest członkiem orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolusz-
kach, w której doskonali swoje umiejętności gry na trąbce. Od kilku lat związał swo-
je losy również z zawodowym pożarnictwem, pełniąc funkcję inspektora ds. infor-
matyki i administratora sieci teleinformatycznej Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Koluszkach. 

Od października 2010 pełni społeczną funkcję Prezesa Młodzieżowego 
Klubu Motoryzacyjnego „JEDYNKA” działającego przy Zespole Szkół nr 1  
w Koluszkach i zrzeszonego w ZO PZM w Łodzi. Wraz z  Markiem Kamińskim 
stworzyli pierwszy projekt „Gminnego Centrum Edukacji Komunikacyjnej” przy 
Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 1 w Koluszkach. Ich pomysł i działania 
ówczesnej Dyrekcji obu szkół, zmierzające do urzeczywistnienia ambitnych planów, 
zostały zrealizowane i sfinansowane przez władze samorządowe Koluszek i Urząd 
Marszałkowski w Łodzi w roku 2010. Podczas finałów wojewódzkich XXXIII 
Ogólnopolskiego Turnieju BRD, które odbywały się w Koluszkach, oddano do 
użytku miasteczko ruchu drogowego wraz z zapleczem technicznym. Dużą pomoc 
w opracowaniu koncepcji merytorycznej Centrum Edukacji Komunikacyjnej okazali 

pracownicy WORD w Łodzi  
i ZO PZM w Łodzi. Ponadto 
WORD w Łodzi dofinansował 
inwestycję, przekazując środki  na 
zakup wyposażenia miasteczka 
ruchu drogowego i przekazał ko-
luszkowskiej młodzieży 6 rowe-
rów. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eliminacje woj. XXXIII    

OTBRD i jednocześnie 

uroczystość oddania  

do użytku Centrum Eduka-

cji Komunikacyjnej przy 

Zespole Szkół nr 1  

w Koluszkach 
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 Dzięki pomocy Starostwa 
Powiatowego powiatu łódzkiego 
wschodniego, które przekazało  
na wyposażenie CEK nowocze-
sny motorower, już w tym samym 
roku szkolnym pierwsi gimnazjali-
ści mogli zdawać egzamin prak-
tyczny na kartę motorowerową. 

Swoją przygodę z konkursami BRD i edukacją komunikacyjną Jerzy Pecyna 
rozpoczął w roku 1991, zajmując z drużyną Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolusz-
kach 1 miejsce w eliminacjach miejsko-gminnych i 3 miejsce w eliminacjach rejono-
wych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym  w Toma-
szowie Mazowieckim. Od samego początku swojej pracy był współorganizatorem, 
początkowo eliminacji miejsko-gminnych, a po reformie oświaty i reformie podzia-
łu administracyjnego, także eliminacji powiatowych  turnieju. W roku 1995 zajął II 
miejsce w eliminacjach rejonowych i tym samym awansował już do eliminacji woje-
wódzkich w Piotrkowie Trybunalskim, zajmując w nich 5 miejsce. W roku 1997 
ponownie  awansował do finału wojewódzkiego, gdzie zajął 3 miejsce w klasyfikacji  
drużynowej, a uczeń Michał Starus zdobył 3 lokatę w klasyfikacji indywidualnej. 

 
W roku 2003 po raz pierwszy awansował do finałów centralnych XXVI 

Ogólnopolskiego Turnieju BRD w Łapanowie, gdzie w debiucie krajowym  
zespół Gimnazjum nr 1 w Koluszkach zdobył II miejsce w klasyfikacji drużyno-
wej, a uczeń Jakub Hejchman uzyskał III lokatę w klasyfikacji indywidualnej.  
Oprócz Jakuba w wicemistrzowskiej drużynie znaleźli się: Hubert Kawecki  i Mi-
chał Wójcik. 

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Ko-

luszkach podczas egzaminu prak-

tycznego na kartę motorowerową  

i zajęć wychowania komunikacyjne-

go na terenie Centrum Edukacji Ko-

munikacyjnej przy  

Zespole Szkół nr 1 w Koluszkach 
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II drużyna finału centralnego XXVI OTBRD w Łapanowie, w 2003 roku i zdobywca 

III miejsca – Jakub Hejchman 

W kolejnych finałach centralnych zajmował odpowiednio następujące lokaty: 
XXVIII finał, Włocławek 2005 – III miejsce w klasyfikacji drużynowej i III 
miejsce dla Roberta Kamińskiego w klasyfikacji indywidualnej. W drużynie 
występowali również: Krzysztof Mucha i Marek Stasiak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jerzy Pecyna odbiera gratulacje za zdobycie III miejsca w finale XXVII OTBRD  

we Włocławku od Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego p. Andrzeja Rajcherta 
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XXIX finał, Wiechlice 2006 – II miejsce w klasyfikacji drużynowej  
i III miejsce dla Marcina Andrusa w klasyfikacji indywidualnej. Tytuł wicemi-
strza Polski przypadł również Mariuszowi Wójciakowi i Maciejowi Ryszka. 

 

 

 

 

 

 

 

Wicemistrzowie Polski BRD XXIX  OTBRD Wiechlice 2006 na uroczystości wręczenia  

nagród na finale centralnym i finałach wojewódzkich w Łodzi 

XXX finał, Bochnia Łapanów 2007 – IV miejsce w klasyfikacji drużynowej  
i III miejsce dla Mateusza Jasnowskiego w klasyfikacji indywidualnej.  
Oprócz Mateusza w drużynie występowali: Mariusz Wójciak i Konrad Bryszew-
ski, Jakub Gontarz (rez.). 

 

 

 

 

 

 

 

IV drużyna XXX jubileuszowego finału OTBRD w Bochni i Łapanowie 2007  
oraz zdobywca III miejsca - Mateusz Jasnowski odbierający nagrody  

od Sędziego Głównego Turnieju mł. insp. Marka Wasiaka 
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XXXI finał, Biała 2008 – IV miejsce w klasyfikacji drużynowej dla Mateusza 
Jasnowskiego, Mariusza Wójciaka i Mateusza Bryszewskiego (rez.)  
i V miejsce dla Konrada Bryszewskiego w kategorii indywidualnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drużyna Gimnazjum nr 1 w Koluszkach z pamiątkowym Pucharem  za zdobycie III miejsca  
w XXXI finale OTBRD w Białej oraz Konrad Bryszewski – V zawodnik finału centralnego  

XXXIII finał, Poznań 2010 – I miejsce w klasyfikacji drużynowej  
i III miejsce w klasyfikacji indywidualnej dla Mateusza Bryszewskiego.  
W składzie „złotej” drużyny BRD znaleźli się również: Piotr Gorządek, Piotr  
Michalak i Karol Pecyna (rez.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mistrzowie Polski XXXIII finału centralnego OTBRD, Poznań 2010 oraz Mateusz Bryszewski 

zdobywca III miejsca w kategorii indywidualnej 
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Marcin Sztuka – nauczyciel mianowany techniki  

i informatyki w Publicznym Gimnazjum nr 1  

we Włoszczowie. Opiekun gimnazjalnej drużyny BRD 

od 2002, wtedy to rozpoczął pracę we włoszczowskim 

gimnazjum. Absolwent Wydziału Techniki Uniwersyte-

tu Śląskiego w Katowicach, na którym ukończył spe-

cjalizację: technika i informatyka. Ukończył również 

Uniwersytet Opolski na wydziale Wychowania Fizycz-

nego i GWSP im. Augusta Hlonda na kierunku eduka-

cja matematyczna.  

 Prywatnie mąż Małgorzaty i ojciec dwóch  

synów Filipa (10 lat) i Kajetana (3 lata). Jego hobby  

to sport, motoryzacja, turystyka i polityka.  Od 9 lat jest członkiem Ochotniczej 

Straży Pożarnej we Włoszczowie, gdzie aktualnie jest sekretarzem zarządu i opieku-

nem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dziewcząt i chłopców. Jego podopieczni 

Karol Molenda i Mateusz Grabiec w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarni-

czej „Młodzież zapobiega pożarom” zdobyli tytuły Mistrzów Polski. Również 

podopieczni z MDP chłopców w roku 2010 wygrali rywalizację  w województwie i 

awansowali na Mistrzostwa Polski MDP. Od stycznia 2011 roku został wybrany 

członkiem zarządu Klubu Sportowego Hetman Włoszczowa i piastuje tam funk-

cję sekretarza. 

 Swoją przygodę z BRD rozpoczął w 2003r., kiedy to jego podopieczni uzy-

skali drugie miejsce w eliminacji powiatowej – przegrali tylko z drużyną z Kluczew-

ska, która reprezentowała województwo świętokrzyskie na Mistrzostwach Polski.  

W roku 2004 ekipa z Włoszczowy znowu musiała uznać wyższość drużyny z Klu-

czewska. Ale już w roku 2005 włoszczowska drużyna bez problemów awansowała 

do finału wojewódzkiego, gdzie zajęła drugie miejsce, tuż za Sukowem. W roku  

2006 bezproblemowo  awansowała do XXIX finału OTBRD w Wiechlicach. 

Nikt debiutantom nie dawał większych szans – jednak debiut wypadł wspaniale  

i team z Włoszczowy zdobył brązowy medal w klasyfikacji zespołowej,  

a Damian „Boban” Stolarski indywidualnie wywalczył wicemistrza Polski.  

W składzie III drużyny wiechlickiego finału oprócz Damiana byli Katarzyna Pry-

mas i Piotr Śmiłowski . 
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Kolejny finał centralny to Łapanów 2007  i po raz kolejny brązowy medal dla 

Włoszczowy, a skład  trzeciej drużyny kraju to: Katarzyna Prymas, Piotr Śmiłow-

ski, Mariusz Żmuda i Hubert Solecki (rez.). Warty odnotowania jest fakt,  

iż Mariusz i Piotr zajęli IV miejsca w klasyfikacji indywidualnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
W kopalni soli w Bochni przed testami i rowerowym             BRD TEAM Włoszczowa 2007                
torem przeszkód z opiekunem Dariuszem Nowakiem 
 

W 2008 roku finał Mistrzostw Polski odbył się na ziemi opolskiej - dokładnie  

w miejscowości Biała. W tym turnieju drużyna z Włoszczowy zdobyła tytuł Mi-

strza Polski. W klasyfikacji indywidualnej Tomasz Stryjewski zajął drugą 

lokatę, a Hubert Solecki był trzeci. Skład złotej drużyny uzupełnili Sebastian 

Słupiński i Mateusz Włodarski (rez.). 

Włoszczowa pierwszy raz zdobywa 

tytuł mistrza województwa (2006) 

III miejsce na Mistrzostwach Polski  

to  naprawdę niezły debiut „scyzoryków”  
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Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie - MISTRZOWIE POLSKI 2008 

 

XXXII finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

w 2009 r. odbył się w przepięknym Kołobrzegu. Drużyna w składzie: Tomasz 

Stryjewski, Sebastian Słupiński, Mateusz Włodarski, Michał Stolarski (rez.) 

pojechała tam bronić tytułu Mistrza Polski z roku 2008, jednak chłopcy musieli 

uznać wyższość rywali. Zajęli tam pucharowe V miejsce udowadniając, że należą 

do krajowej czołówki BRD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Włoszczowskie zaślubiny z morzem – Kołobrzeg 2009, V drużyna Polski 
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W roku 2009 spełniło się największe 

marzenie zawodowe Marcina – dzięki 

współpracy Urzędu Gminy Włoszczo-

wa i Starostwa Powiatowego we Włosz-

czowie zostało wybudowane  

i oddane do użytku miasteczko ruchu 

drogowego, które było pierwszym  

w powiecie włoszczowskim, a drugim 

w całym województwie świętokrzyskim. 

Od tej chwili na tym obiekcie odbywają 
 

Honorowego prze-

cięcia wstęgi do-

konują zastępca 

Komendanta Po-

wiatowego Policji 

– Krzysztof Kozieł, 

burmistrz Gminy 

Włoszczowa – 

Bartłomiej Dory-

walski, starosta 

włoszczowski – 

Ryszard Maciej-

czyk, dyrektor 

ZPO nr 1 we 

Włoszczowie – 

Ewa Trybek  

 

się konkursy ruchu drogowego,  

ale przede wszystkim „żywe” lekcje 

wychowania komunikacyjnego.  

Na uroczyste otwarcie miasteczka 

przybył Burmistrz Gminy Włoszczo-

wa – Bartłomiej Dorywalski, Starosta 

Powiatu Włoszczowskiego – Ryszard 

Maciejczyk, Zastępca Komendanta 

Powiatowego Policji –                    
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nadkom. Krzysztof Kozieł, przedstawi-

ciel Kuratorium  - Starszy Wizytator 

Roman Wojtalczyk, przedstawiciel 

WORD w Kielcach – Michał Piechota, 

Koordynator Krajowy BRD – Zbigniew 

Kogut. Obiekt poświęcił ksiądz dziekan 

– Edward Terlecki. W pierwszym tur-

nieju powiatowym na tym obiekcie wy-

grała ekipa gospodarzy, pewnie awansu-

jąc do finału wojewódzkiego. 

Jak powstawało nasze miasteczko –  

„Tu na razie jest ściernisko, ale będzie …” 
 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 rok to XXXIII finał centralny w Poznaniu. Turniej ten przyniósł tytuł Wi-
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cemistrzów Polski w klasyfikacji zespołowej. Tomasz Stryjewski został Mi-

strzem Polski w klasyfikacji indywidualnej. W zawodach tych wystąpili ponadto: 

Mateusz Włodarski i Krzysztof Bulski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wicemistrzowie Polski XXXIII finału centralnego OTBRD 

na poznańskiej  

Starówce, a Tomek Stryjewski ze swoim  kolegą ze SP w Komornikach  

odbierają nagrody za zdobycie tytułu Mistrza Polski w kategorii indywidualnej -  

jednym słowem - świętokrzyskie rządzi! 

Drużyna z Włoszczowy od pięciu lat uczestniczy w finałach centralnych OTBRD, 

nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie Liga Mistrzów BRD. To współzawodnictwo, 

wspaniała rywalizacja, super organizacja, oprawy godne Mistrzostw Polski, chary-

zmatyczni opiekunowie – to wszystko buduje wspaniały wizerunek Ligi Mistrzów. 

Ligi Mistrzów, która przez wielu nazywana jest nieoficjalnymi Mistrzostwami Polski. 

Wielki wkład w osiągnięte sukcesy drużyny z Włoszczowy ma opiekun z ramienia 

KPP we Włoszczowie. 

Tak wypowiada się na temat wieloletniej współpracy z „BRD-owską rodziną” 

młodszy aspirant Dariusz Nowak – funkcjonariusz WRD KPP Włoszczowa 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego to idea, która przyświeca wykonywanej przeze mnie profesji. 

Kiedy zadajemy  sobie pytanie, jak sprawić, aby na drogach wszyscy czuli się bezpiecznie, nasu-

wa się krótka, ale jakże sensowna odpowiedź – poprzez edukację. A czymże jest Turniej Bezpie-

czeństwa Ruchu Drogowego, jak nie kształceniem i wychowywaniem młodych użytkowników 

drogi. Obserwując ten turniej od kilku lat, począwszy od etapu gminnego, przez Ligę Mistrzów 

do etapu ogólnopolskiego, widzimy, rzeszę młodych ludzi, którzy stają się wręcz pasjonatami 
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tego zagadnienia. Sprawia to, że tę pasję zaszczepiają w 

swoim otoczeniu, co mam nadzieję, przekłada się na za-

znajomienie z przepisami ruchu drogowego, jak i uczy 

kultury na drodze młodzież szkolną.  

Moja przygoda z Turniejem BRD rozpoczęła się w momen-

cie poznania młodego, ale jakże ambitnego nauczyciela. 

Marcin Sztuka – bo to o nim mowa – swą konsekwencją,  

a także umiejętnością dotarcia do młodych ludzi, potrafił 

stworzyć ze zwykłych posiadaczy rowerów – Mistrzów 

Polski w Turnieju BRD.  

Ale Turniej BRD to nie tylko rywalizacja i stres wynikający 

z chęci pokazania się z jak najlepszej strony, ale również 

integracja, poznawanie nowych miejsc, zdobywanie  

nowych doświadczeń i nawiązywanie znajomości, które 

procentują nowymi inicjatywami na rzecz poprawy bez-

pieczeństwa w ruchu drogowym. Dzięki tym turniejom 

poznałem wielu wspaniałych opiekunów – pasjonatów, 

którzy zawsze na turnieje mają super przygotowane ze-

społy i głowy pełne pomysłów. Tacy ludzie jak Jurek Pecyna, Marek Kamiński, Adaś Kozłowski, 

Jurek Ostręga, Rafał Czub to ludzie, którzy zwykłą konkurencję rowerową zamienili na szlachet-

ną rywalizację BRD. Są dla siebie przyjaciółmi i zawsze mogą na siebie liczyć.  Życzę im i sobie  

wytrwałości – bo cel jest słuszny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Liga rządzi, liga 

radzi, liga nigdy 

Cię nie zdra-

dzi...” (zdjęcie 

opiekunów drużyn 

i opiekunów z ra-

mienia Policji na 

podsumowaniu 

finału centralnego 

- Poznań 2010) 
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W pierwszej edycji wystartowało łącznie 8 drużyn gimnazjalnych z 5 województw: 
podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego 
Łącznie odbyły się 4 turnieje w: Czarnej, Jedlińsku, Przeciszowie/Podolszu oraz we 
Włoszczowie 

Klasyfikacja końcowa drużynowo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drużyna Gimnazjum w Czarnej  - zwycięzcy I Ligi Mistrzów BRD 2008 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 26 1 

Przeciszów 21 2 

Koluszki 20 3 

Iwonicz 15 4 

Jedlińsk 13 5 

Włoszczowa 9 6 

Rzyki 8 7 

Podolsze 2 8 

I Liga Mistrzów BRD 

- sezon 2008 
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Gimnazjum w Przeciszowie  i Gimnazjum nr 1 w Koluszkach  - II i III drużyna Ligi Mistrzów 
na podsumowaniu rozgrywek we Włoszczowie 

 
Klasyfikacja końcowa indywidualnie 

 

 

Podium indywidualne Ligi Mistrzów BRD 2008 

Zawodnik Ilość punktów Lokata 

Łukasz Szpala (Czarna) 28 1 

Mariusz Wójciak (Koluszki) 25 2 

Hubert Solecki (Włoszczowa) 20 3 
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I Turniej – Czarna, 16.01.2008 
 

Klasyfikacja drużynowa 

 
 

Klasyfikacja indywidualna

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pamiątkowe zdjęcie 
wszystkich uczestników 

I Ligi Mistrzów na eli-
minacji w Czarnej, w 

woj. podkarpackim 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 132 1 

Przeciszów 102 2 

Rzyki 99 3 

Koluszki 98 4 

Iwonicz 88 5 

Włoszczowa 60 6 

Jedlińsk 53 7 

Podolsze 2 8 

Zawodnik Lokata 

Michał Mendyk (Przeciszów) 1 

Łukasz Szpala (Czarna) 2 

Kamil Duraj (Czarna) 3 
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II Turniej – Jedlińsk, 25.01.2008 
 

Klasyfikacja drużynowa 

 
 

Klasyfikacja indywidualna

 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Jedlińsk 159 1 

Czarna 156 2 

Przeciszów 127 3 

Koluszki 123 4 

Iwonicz 122 5 

Włoszczowa 84 6 

Zawodnik Lokata 

Katarzyna Matysiak (Jedlińsk) 1 

Aleksandra Matysiak (Jedlińsk) 2 

Łukasz Barnaś (Czarna) 3 

Mariusz Wójciak „syn Włodka” odbiera na-
grodę dla Gimnazjum nr 1 w Koluszkach  

za zdobycie IV miejsca 

Ewa Para podtrzymuje piękne tradycje ro-
dzinne w BRD,  jest doskonałym przykła-

dem, że  pasja do BRD przechodzi nie tylko 
z brata na brata, ale i na siostrę 
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III Turniej – Przeciszów/Podolsze, 30.01.2008 
 

Klasyfikacja drużynowa 

 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 175 1 

Przeciszów 160 2 

Koluszki 139 3 

Iwonicz 132 4 

Jedlińsk 123 5 

Włoszczowa 114 6 

Rzyki 112 7 

Podolsze 93 8 

 Łukasz Barnaś z Czarnej wykręca jak najlepiej tylko potrafi slalom z ograniczeniem, żeby 
zdobyć te puchary i statuetki przygotowane przez p. Krystiana Kilara z Jedlińska 

 Uczestnicy w oczekiwaniu na ogłoszenie wyników turnieju w Jedlińsku 
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Klasyfikacja indywidualna

 
 

Zawodnik Lokata 

Łukasz Szpala (Czarna) 1 

Michał Mendyk (Przeciszów) 2 

Mariusz Wójciak (Koluszki) 3 

 Kolejny triumf drużyny z Czarnej Nie samymi rowerami człowiek żyje…. 

Jeszcze pamiątkowe zdjęcie i pora  pożegnać się z gościnną ziemią  Przeciszowa i Podolsza 
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IV Turniej – Włoszczowa, 08.01.2008 
 

Klasyfikacja drużynowa 

 
 
 

Klasyfikacja indywidualna

 
 

 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Koluszki 146 1 

Czarna 140 2 

Iwonicz 128 3 

Przeciszów 123 4 

Włoszczowa 109 5 

Jedlińsk 102 6 

Zawodnik Lokata 

Konrad Trygar (Iwonicz) 1 

Łukasz Szpala (Czarna) 2 

Mariusz Wójciak (Koluszki) 3 

Leszek Krukar z Iwonicza losuje numer 
startowy dla swojej gimnazjalnej drużyny 

Mateusz Bryszewski „Mały” na przeszko-
dzie nazwanej przez opiekunów imieniem 
starszego brata „Konrada Bryszewskiego - 

Brysia” 
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No i udało się  prawidłowo zatrzymać na 
ostatniej przeszkodzie - Kamil Duraj 

 odetchnął głęboko z ulgą 

Skupienie i cisza przed „burzą”, za chwilę 
najważniejsza część zawodów - testy! 

Pamiątkowe zdjęcia były w hali, ale również i na legendarnym włoszczowskim peronie 
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W drugiej edycji Ligi Mistrzów brało udział 7 drużyn gimnazjalnych i 4 ze szkół 
podstawowych z 6 województw: podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, łódz-
kie, mazowieckie, śląskie. Odbyły się 3 turnieje w:  Koluszkach, Czarnej oraz 
Włoszczowie. 

Klasyfikacja końcowa drużynowo (gimnazja) 

 
 

Klasyfikacja końcowa indywidualnie 

 
 

Klasyfikacja końcowa drużynowo (szkoły podstawowe) 

 
 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 16 1 

Włoszczowa 15 2 

Koluszki 11 3 

Jedlińsk 7 4 

Przeciszów 4 5 

Iwonicz 3 6 

Mazańcowice 2 7 

Zawodnik Ilość punktów Lokata 

Łukasz Barnaś (Czarna) 28 1 

Paweł Bałut (Czarna) 21 2 

Sebastian Słupiński (Włoszczowa) 21 3 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Przeciszów 10 1 

Czarna 9 2 

Koluszki 4 3 

Włoszczowa 3 4 

II Liga Mistrzów BRD 

- sezon 2009 

Str. 79 



Klasyfikacja końcowa indywidualnie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Zawodnik Ilość punktów Lokata 

Kamila Boba (Przeciszów) 25 1 

Maciej Para (Czarna) 23 2 

Grzegorz Stawarz (Czarna) 20 3 

Zwycięzcy końcowej klasyfikacji  drużyno-
wej - Gimnazjum w Czarnej  

i zdobywcy II miejsca w klasyfikacji  
drużynowej szkół podstawowych - 

 SP Czarna 

Druga drużyna Ligi Mistrzów BRD 2009  
- Gimnazjum nr 1 we Włoszczowie 

Zdobywcy III miejsca -  
Drużyna Gimnazjum nr 1 w Koluszkach 
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I miejsce w klasyfikacji drużynowej - 
 SP Przeciszów  

III miejsce w klasyfikacji drużynowej - 
 SP 1 Koluszki 

Łukasz Barnaś - Mistrz Ligi BRD 2009 
Gimnazjum w Czarnej 

Paweł Bałut, również z Gimnazjum  
w Czarnej, zdobywca II miejsca 

Sebastian Słupiński z Gimnazjum  
we Włoszczowie, zdobywca III miejsca 

II miejsce w klasyfikacji drużynowej - 
 SP w Czarnej 
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I Turniej – Koluszki, 03.02.2009 

 
Klasyfikacja drużynowa (gimnazja) 

 
 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 149 1 

Włoszczowa 94 2 

Koluszki 93 3 

Jedlińsk 79 4 

Przeciszów 73 5 

Kamila Boba - Mistrzyni Ligi BRD 2009 
Szkoła Podstawowa w Przeciszowie 

Maciej Para, Szkoła Podstawowa  
w Czarnej, zdobywca II miejsca 

Grzegorz Stawarz również  z SP Czarna, 
zdobywca III miejsca 
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Klasyfikacja indywidualna (gimnazja)

 
 

Klasyfikacja drużynowa (szkoły podstawowe) 

 
 

Klasyfikacja indywidualna (szkoły podstawowe) 

 

Zawodnik Lokata 

Łukasz Barnaś (Czarna) 1 

Paweł Bałut (Czarna) 2 

Mateusz Średnicki (Czarna) 3 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 72 1 

Przeciszów 39 2 

Koluszki 24 3 

Włoszczowa 6 4 

Zawodnik Lokata 

Maciej Para (Czarna) 1 

Grzegorz Stawarz (Czarna) 2 

Martyna Sasak (Czarna) 3 

W Koluszkach drużyny z Czarnej panowały 
na wszystkich „frontach” niepodzielnie! 

Łukasz Barnaś też był poza konkurencją 
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II Turniej – Czarna, 06.02.2009 
Klasyfikacja drużynowa (gimnazja) 

 
 

Klasyfikacja indywidualna (gimnazja)

 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 176 1 

Włoszczowa 135 2 

Koluszki 131 3 

Jedlińsk 128 4 

Iwonicz 115 5 

Mazańcowice 107 6 

Przeciszów 100 7 

Zawodnik Lokata 

Sebastian Słupiński (Włoszczowa) 1 

Łukasz Barnaś (Czarna) 2 

Paweł Bałut (Czarna) 3 

Organizatorzy Ligi Mistrzów cieszą się,  
że zawsze mają wsparcie i pomoc ze stro-

ny funkcjonariuszy Wydziałów Ruchu  
Drogowego 

Koluszkowscy policjanci uważnie obser-
wują Piotra Gorządka pokonującego sla-
lom z ograniczeniem - jedną z trudniej-

szych przeszkód toru 
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Klasyfikacja drużynowa (szkoły podstawowe) 

 
 

Klasyfikacja indywidualna (szkoły podstawowe)

 
 
 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Przeciszów 106 1 

Czarna 105 2 

Włoszczowa 67 3 

Zawodnik Lokata 

Kamila Boba (Przeciszów) 1 

Maciej Para (Czarna) 2 

Grzegorz Stawarz (Czarna) 3 

Mistrz woj. śląskiego Gimnazjum w Mazań-
cowicach wraz z opiek. Eugeniuszem Mo-
skałą w oczekiwaniu na przejazd na torze  

Leszek Krukar z Iwonicza i jego  
mistrzowska gimnazjalna drużyna 

Młoda ekipa SP we Włoszczowie też chce 
się uczyć od najlepszych 

Niektóre drużyny mają koedukacyjne składy 
- Krystian Kilar  i drużyna z Jedlińska 
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III Turniej – Włoszczowa, 25.02.2009 
Klasyfikacja drużynowa (gimnazja) 

 
 

Klasyfikacja indywidualna (gimnazja)

 
 

Klasyfikacja drużynowa (szkoły podstawowe) 

 
 

Klasyfikacja indywidualna (szkoły podstawowe)

 
 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Włoszczowa 158 1 

Czarna 156 2 

Koluszki 140 3 

Przeciszów 137 4 

Jedlińsk 103 5 

Zawodnik Lokata 

Tomasz Stryjewski (Włoszczowa) 1 

Łukasz Barnaś (Czarna) 2 

Mateusz Bryszewski (Koluszki) 3 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Przeciszów 90 1 

Czarna 57 2 

Koluszki 53 3 

Włoszczowa 44 4 

Zawodnik Lokata 

Kamila Boba (Przeciszów) 1 

Grzegorz Zając (Przeciszów) 2 

Adrian Strzelecki (Koluszki) 3 
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Zaczynaliśmy z noclegami w szkole, a 
kończymy IV edycję w nowo wybudowa-
nym hotelu! I kto tu podnosi standardy? 

Po nocnym buszowaniu wszyscy wygłodnia-
li z apetytem jedzą śniadanie w szkolnej, 

włoszczowskiej stołówce 

Jak udzielać pomocy poszkodowanym po-
kazali nam sami gospodarze, w krótkim 

pokazie na zakończenie imprezy 

Ostatnia rozgrzewka i próbna jazda na torze, 
za chwilę każdy będzie miał swoje  

„5 minut prawdy” 

To już jest koniec… wszyscy uśmiechnięci  
i z rękami pełnymi nagród, Pan Marcin 

Sztuka podsumował po mistrzowsku  Ligę 
Mistrzów BRD!  
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III Liga Mistrzów BRD 

- sezon 2010 
 
W kolejnej, trzeciej edycji Ligi Mistrzów BRD brało udział we wszystkich elimina-
cjach 10 drużyn gimnazjalnych z 7 województw: podkarpackiego, małopolskiego, 
świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i opolskiego. Z uwagi na 
problemy techniczne z funkcjonowaniem Hali Sportowej we Włoszczowie, odbyły 
się tylko 3 turnieje w: Przeciszowie, Czarnej i podsumowanie w Koluszkach. 

 

Klasyfikacja końcowa drużynowo (gimnazja) 

 

 
Klasyfikacja końcowa indywidualnie (gimnazja) 

 

 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Koluszki 19 1 

Czarna 18 2 

Przeciszów 17 3 

Włoszczowa 12 4 

Huta Krzeszowska 8 5 

Iwonicz 5 6 

Gralewo 2 7 

Mazańcowice 1 8 

Rozprza 1 9 

Jaworze Górne 1 10 

Zawodnik Ilość punktów Lokata 

Mateusz Bryszewski (Koluszki) 27 1 

Łukasz Barnaś (Czarna) 22 2 

Paweł Bałut (Czarna) 22 3 
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Klasyfikacja drużynowa (szkoły podstawowe) 
 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 7 1 

Koluszki 5 2 

Kędzierzyn-Koźle 2 3 

Rozprza 2 4 

Zdobywcy I miejsca w III Lidze Mi-
strzów BRD - Gimnazjum nr 1  
w Koluszkach z Komendantem Powia-
towym PSP -  
mł. bryg. Markiem Dudą 

II drużyna III Ligi Mistrzów  BRD - Jerzy 
Ostręga i jego podopieczni  z Gimnazjum  

w Czarnej 

III drużyna III Ligi Mistrzów  BRD 2010 - 
Gimnazjum w Przeciszowie 
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Podium indywidualne Ligi Mistrzów 2010 - Mateusz Bryszewski , Łukasz Barnaś i Paweł Ba-
łut. Nagrody zawodnikom wręczał mł. insp. Bartosz Głowacki - Zastępca Komendanta Po-

wiatowego Policji powiatu łódzkiego wschodniego z/s w Koluszkach 

Po raz pierwszy w historii Ligi Mi-
strzów BRD do Koluszek zawitali 
uczniowie SP w Rozprzy z opiekunem 
Arturem Lipińskim ... 

… oraz mistrzowie województwa ma-
zowieckiego - Gimnazjum w Gralewie  

z opiekunem  Ireneuszem Wierzbickim 
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I Turniej – Przeciszów, 13.02.2010 

Klasyfikacja drużynowa 

 
 

Klasyfikacja indywidualna

 
 
 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Przeciszów 173 1 

Koluszki 153 2 

Czarna 150 3 

Włoszczowa 125 4 

Huta Krzeszowska 93 5 

Iwonicz 74 6 

Mazańcowice 74 7 

Zawodnik Lokata 

Jakub Gaudyn (Przeciszów) 1 

Damian Chmura (Przeciszów) 2 

Łukasz Barnaś (Czarna) 3 

Czterech Muszkieterów BRD - Pecyna, 
Sztuka, Ostręga i Kozłowski, opiekunowie 

najlepszych drużyn gimnazjalnych pierwsze-
go dziesięciolecia  XXI w. 

Pierwsza przeszkoda na ciasnym torze w sali 
LKS Przeciszovia zaliczona na czysto przez 
Tomasza Zająca - zawodnika gospodarzy, 

dalej może będzie tez na zero…? 
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II Turniej – Czarna, 16.02.2010 
Klasyfikacja drużynowa (gimnazja) 

 
 

Klasyfikacja indywidualna (gimnazja)

 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 151 1 

Koluszki 142 2 

Przeciszów 127 3 

Włoszczowa 116 4 

Iwonicz 102 5 

Huta Krzeszowska 89 6 

Jaworze Górne 4 7 

Zawodnik Lokata 

Paweł Bałut (Czarna) 1 

Mateusz Bryszewski (Koluszki) 2 

Damian Chmura (Przeciszów) 3 

I za chwilę będzie wszystko jasne, pan 
Adam Kozłowski wywiesza oficjalne wyniki 

przeciszowskiego turnieju... 

… i tylko pozostało wybrać mistrza łezki,  
co nie było łatwe i dopiero zawężenie śred-
nicy do 1,7 m wyłoniło mistrza najtrudniej-

szej przeszkody 
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Klasyfikacja drużynowa (szkoły podstawowe) 

 

 
Klasyfikacja indywidualna (szkoły podstawowe)

 
 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 154 1 

Koluszki 115 2 

Kędzierzyn-Koźle 105 3 

Zawodnik Lokata 

Maciej Para (Czarna) 1 

Krzysztof Krawiec (Kędzierzyn-Koźle) 2 

Martyna Sasak (Czarna) 3 

Mateusz Bryszewski z Koluszek, tak jeździ 
przyszły Mistrz Ligi BRD 2010 

Pierwszy  raz  rozegrano profesjonalnie zorga-
nizowaną konkurencję pomocy przedmed. 

Cieszyliśmy się,  z dołączenia do ligi BRD, 
Mistrzów Polski z Kędzierzyna Koźla 

Pani Dyrektor  Zespołu Szkół w Czarnej zaw-
sze dumna jest ze swoich podopiecznych 
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III Turniej – Koluszki, 25.02.2010 
Klasyfikacja drużynowa (gimnazja) 

 
 

Klasyfikacja indywidualna (gimnazja)

 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Koluszki 157 1 

Czarna 153 2 

Przeciszów 117 3 

Włoszczowa 111 4 

Huta Krzeszowska 103 5 

Gralewo 101 6 

Rozprza 72 7 

Zawodnik Lokata 

Mateusz Bryszewski (Koluszki) 1 

Mateusz Średnicki (Czarna) 2 

Łukasz Barnaś (Czarna) 3 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów eliminacji ligi BRD w Czarnej 
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Klasyfikacja drużynowa (szkoły podstawowe) 
 

 
Klasyfikacja indywidualna (szkoły podstawowe)

 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 140 1 

Koluszki 116 2 

Rozprza 104 3 

Kędzierzyn-Koźle 96 4 

Zawodnik Lokata 

Maciej Para (Czarna) 1 

Grzegorz Stawarz (Czarna) 2 

Przemysław Bator (Koluszki) 3 

Koluszkowski Turniej Ligi Mistrzów BRD na stałe wpisał się również w harmonogram  
imprez ferii zimowych organizowanych w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji 
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Piotr „Gorzo” Gorządek - Mistrz Przeszkody 
„Korytarz z deseczek” 

Rafał Czub i jego chłopcy z Kędzierzyna-
Koźla po raz pierwszy odwiedzili Koluszki 

Kapitanowie drużyn BRD z gimnazjów z 
okolicznościowymi statuetkami 

Mariusz Próba - były opiekun reprezentacji 
Polski BRD i jego gimnazjaliści z Rozprzy 

Opatrunek pozorowanej rany głowy wykony-
wany przez zawodnika z SP w Rozprzy 

Martyna „Martysia” Sasak  w wielkim sku-
pieniu usiłuje „wykręcić” łezkę 
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IV Liga Mistrzów BRD 

sezon 2011 
 

W czwartej edycji Ligi Mistrzów BRD uczestniczyło łącznie 9 drużyn gimnazjalnych 
i 5 ze szkół podstawowych z 7 województw: podkarpackiego, małopolskiego, świę-
tokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i opolskiego. 
Rozegrano 4 turnieje. Po raz pierwszy Liga Mistrzów BRD zawitała do Huty Krze-
szowskiej i Kędzierzyna Koźla, ponadto rozegrano eliminacje w  Koluszkach i we 
Włoszczowie. Podczas wszystkich eliminacji rozgrywano również konkurencję 
praktycznego udzielania pomocy przedmedycznej. Zawodnicy walczyli również o 
tytuł Mistrza Przeszkody. W każdej z 4 eliminacji losowano jedną z przeszkód,  do-
datkowo pokonywaną przez osoby, które uzyskały najmniejszą ilość punktów kar-
nych. Zawodnicy ci walczyli ze sobą do wyłonienia zwycięzcy. W większości przy-
padków sędziowie musieli zawężać rozmiary przeszkody, żeby  wyselekcjonować 
mistrza. 
 
 

 

Klasyfikacja końcowa drużynowo (gimnazja) 

 
 

 

 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Koluszki 18 1 

Czarna 18 2 

Włoszczowa 17 3 

Huta Krzeszowska 15 4 

Gralewo 5 5 

Rozprza 2 6 

Mazańcowice 2 7 

Przeciszów 2 8 

Iwonicz 1 1 
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Klasyfikacja końcowa indywidualnie (gimnazja) 

 

Zawodnik Ilość punktów Lokata 

Piotr Michalak (Koluszki) 38 1 

Paweł Bałut (Czarna) 30 2 

Sylwester Mucha (Huta Krzeszowska) 26 3 

Zwycięska drużyna IV edycji  
Ligi Mistrzów BRD 2011 - 
Gimnazjum nr 1 w Koluszkach 

II drużyna IV edycji  
Ligi Mistrzów BRD 2011 - 
Gimnazjum w Czarnej 

III drużyna IV edycji  
Ligi Mistrzów BRD 2011 - 
Gimnazjum we Włoszczowie 
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Klasyfikacja końcowa drużynowo (szkoły podstawowe)

 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 18 1 

Huta Krzeszowska 16 2 

Kędzierzyn-Koźle 9 3 

Koluszki 7 4 

Komorniki 4 5 

Iwonicz 4 6 

Rozprza 2 7 

Piotr Michalak - zwycięzca indywidualny Ligi Mistrzów 2011  i Mistrz Toru Przeszkód          
wraz z najlepszą „dziesiątką” klasyfikacji indywidualnej 

Najlepsza „trójka” Ligi Mistrzów BRD 2011  
w kategorii testów  w gimnazjach i szkołach  

podstawowych - eksperci Kodeksu Drogowego 
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Klasyfikacja końcowa indywidualnie (szkoły podstawowe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawodnik Ilość punktów Lokata 

Maciej Para (Czarna) 41 1 

Michał Drabik (Koluszki) 29 2 

Kacper Waśko (Czarna) 29 3 

Zwycięska drużyna IV edycji  
Ligi Mistrzów BRD 2011 - 

Szkoła Podstawowa w Czarnej 

II drużyna IV edycji  
Ligi Mistrzów BRD 2011 - 
Szkoła Podstawowa w Hucie Krze-
szowskiej 

III drużyna IV edycji  
Ligi Mistrzów BRD 2011 - 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18 
w Kędzierzynie-Koźlu 
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I Turniej – Huta Krzeszowska, 25.01.2011 

Klasyfikacja drużynowa (gimnazja) 

 

 
Klasyfikacja indywidualna (gimnazja)

 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Koluszki 137 1 

Huta Krzeszowska 110 2 

Czarna 107 3 

Włoszczowa 105 4 

Iwonicz 102 5 

Zawodnik Lokata 

Karol Pecyna (Koluszki) 1 

Piotr Michalak (Koluszki) 2 

Sylwester Mucha (Huta Krzeszowska) 3 

Maciej Para- zwycięzca indywidualny Ligi Mistrzów 2011  i Mistrz Toru Przeszkód                 
wraz z najlepszą „dziesiątką” klasyfikacji indywidualnej szkół podstawowych 
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Klasyfikacja drużynowa (szkoły podstawowe) 

 
 

Klasyfikacja indywidualna (szkoły podstawowe)

 

 

 

 

 

 

 

 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Huta Krzeszowska 121 1 

Iwonicz 115 2 

Czarna 115 3 

Kędzierzyn-Koźle 88 4 

Koluszki 74 5 

Zawodnik Lokata 

Jan Rudek (Iwonicz) 1 

Maciej Para (Czarna) 2 

Dariusz Kutyła (Huta) 3 

Po prezentacji drużyn rozpoczęły się kolejne 
konkurencje zawodów 

Oprawa turnieju i podsumowanie godne było 
prawdziwej Ligi Mistrzów 
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II Turniej – Koluszki, 25.01.2011 
Klasyfikacja drużynowa (gimnazja) 

 

 

Klasyfikacja indywidualna (gimnazja)

 

 

Klasyfikacja drużynowa (szkoły podstawowe) 

 
 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Koluszki 106 1 

Czarna 92 2 

Włoszczowa 91 3 

Huta Krzeszowska 80 4 

Gralewo 72 5 

Rozprza 56 6 

Mazańcowice 36 7 

Zawodnik Lokata 

Karol Pecyna (Koluszki) 1 

Piotr Michalak (Koluszki) 2 

Mateusz Średnicki (Czarna) 3 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 130 1 

Huta Krzeszowska 124 2 

Koluszki 109 3 

Rozprza 105 4 

Kędzierzyn-Koźle 96 5 
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Klasyfikacja indywidualna (szkoły podstawowe)

 

 

 

 

 

 

 

Zawodnik Lokata 

Kacper Waśko (Czarna) 1 

Michał Kiszka (Huta) 2 

Kacper Smyczek (Koluszki) 3 

Jazda do tyłu rowerem w łezce i slalomie 
była numerem popisowym Piotrka  

Michalaka z Koluszek, ten człowiek chyba 
wszystko potrafi zrobić z rowerem... 

Przejazdy dziewcząt z Gralewa elektryzowa-
ły wszystkich chłopców,  a w parze z ich 
urodą szły doskonałe umiejętności jazdy  

na rowerze 

Jak zawsze konkurencję pomocy przedme-
dycznej prowadzili niezawodni i profesjonal-

ni funkcjonariusze KP PSP Koluszki 

Dzięki licznym sponsorom uczestnicy zawo-
dów mają zajęte ręce po dekoracji najlep-

szych drużyn 
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III Turniej – Włoszczowa, 09.02.2011 
Klasyfikacja drużynowa (gimnazja) 

 
 

Klasyfikacja indywidualna (gimnazja)

 
 

Klasyfikacja drużynowa (szkoły podstawowe) 

 
 

Klasyfikacja indywidualna (szkoły podstawowe)

 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 129 1 

Włoszczowa 126 2 

Koluszki 112 3 

Huta Krzeszowska 96 4 

Gralewo 71 5 

Zawodnik Lokata 

Sylwester Mucha (Huta) 1 

Paweł Bałut (Czarna) 2 

Marcin Fatyga (Włoszczowa) 3 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 97 1 

Huta Krzeszowska 84 2 

Komorniki 74 3 

Kędzierzyn-Koźle 74 4 

Koluszki 67 5 

Zawodnik Lokata 

Piotr Witczyk (Komorniki) 1 

Maciej Para (Czarna) 2 

Michał Drabik (Koluszki) 3 
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Czarna to potęga! Jurek Ostręga i jego team 
pokazują siłę, drżyjcie rywale... 

A teraz cos dla ciała, we Włoszczowie jak 
zawsze moc atrakcji i niespodzianek 

Miło było na basenie, ale następnego dnia 
zaczęła się poważna rywalizacja 

Darek Nowak i Krzysztof Kociołek z włosz-
czowskiej policji - mistrzowscy sędziowie 

U Marcina Sztuki jak zawsze musi być „na 
bogato”, każdy musi być doceniony 

Kropka nad „i”, czyli tradycyjne wspólne 
zdjęcie na trybunach włoszczowskiej hali. 
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IV Turniej – Kędzierzyn-Koźle, 17.02.2011 

 

Klasyfikacja drużynowa (gimnazja)

 

 
Klasyfikacja indywidualna (gimnazja)

 

 

Klasyfikacja drużynowa (szkoły podstawowe) 

 

 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Włoszczowa 143 1 

Huta Krzeszowska 142 2 

Czarna 142 3 

Koluszki 127 4 

Przeciszów 114 5 

Mazańcowice 75 6 

Zawodnik Lokata 

Paweł Bałut (Czarna) 1 

Przemysław Kasprowicz (Huta 2 

Mateusz Średnicki (Czarna) 3 

Drużyna Ilość punktów Lokata 

Czarna 123 1 

Kędzierzyn-Koźle 119 2 

Huta Krzeszowska 116 3 

Koluszki 114 4 

Komorniki 102 5 
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Klasyfikacja indywidualna (szkoły podstawowe)

 
 

Liga Mistrzów BRD okiem mistrzowskiej kamery fotografika  
p. Tomasza Szymańskiego z Kędzierzyna-Koźla 

Zawodnik Lokata 

Maciej Para (Czarna) 1 

Grzegorz Piotrowski (Kędzierzyn-Koźle) 2 

Piotr Witczyk (Komorniki) 3 

Szkoła Podstawowa z Komornik i jej opie-
kun Grzegorz Owsikowski też zawitali po 

raz pierwszy do Kędzierzyna-Koźla 

Tor na byłej sali ZAKSY Kędzierzyn-Koźle 
nie należał do najłatwiejszych 

Na zaproszenie p. Rafała Czuba odpowie-
działa prawie połowa BRD-wskiej Polski 

Cieszyliśmy się, że do Ligi wrócił po kłopo-
tach zdrowotnych zawodników, nasz  

BRD-wski profesor, czyli Adam Kozłowski  
z drużyną Gimnazjum z Przeciszowa 
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Tutaj komentarz jest zbędny, obraz mówi wszystko... 
 
 

„Brdowska brać”, czyli ludzie dla których BRD to coś więcej niż część zawodowych 
obowiązków. BRD to sposób na życie i wiele niezapomnianych chwil  i wzruszeń, 

dla których warto to dalej robić . 
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My w mediach 
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Str. 112 

Poniżej przedstawiamy artykuł z 1988 roku z Trybuny Śląskiej, wówczas  dzienni-
ka o największym nakładzie na Górnym Śląsku i w zachodniej Małopolsce, który 
zajmował się tematyką regionalną. Taka wówczas była jakość wydawanych gazet. 
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