BRD na wyŜszy poziom.
Nareszcie zostali docenieni.
Nie zmarnowali swej szansy.
Oni dostali szansę.
Wygrali z błędami regulaminu.
Wykorzystali swoja szansę.
Wyszli z cienia.
Pisząc ten artykuł zastanawiałem się nad tym, jaki tytuł mu nadać. Przez głowę
przechodziły róŜne pomysły. Jednak z uwagi na jego szerokie oddziaływanie postanowiłem
zachować kilka tytułów.
Artykuł ten poświęcony jest tym szkołom, które wykorzystując daną im szansę
potrafiły przekuć ją w sukces. Szansą było wprowadzenie w naszym województwie od roku
szkolnego 2010-2011 eliminacji półfinałowych w rozgrywkach dotyczących OTBwRD.
Sukcesem było wykorzystanie swojej szansy przez szkoły, które do tej pory walcząc w
swoim powiecie o awans, uzyskiwały bardzo dobry wynik, jednak zwykle gorszy od
powiatowego faworyta, co nie pozwalało im na dalszy awans.
Problem ten dostrzegło właśnie nasze Stowarzyszenie. Naszym celem jest
podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dostrzegając, Ŝe regulaminowy brak
moŜliwości awansu z eliminacji powiatowych wszystkich mocnych druŜyn powoduje
zniechęcenie nauczycieli do pracy, podjęliśmy działania zmierzające do zmiany podejścia
nauczycieli i powszechnego wykorzystania edukacji do poprawy BRD. Wytrwale działając,
przezwycięŜając wiele przeciwności i przeciwników, doprowadziliśmy w roku 2010-2011 do
wprowadzenia w województwie eliminacji półfinałowych. Pierwsze efekty uzyskaliśmy juŜ
w pierwszym roku od wprowadzenia zmian. W wyniku analizy punktacji udało się z
powiatów dodatkowo awansować aŜ dwadzieścia jeden druŜyn. DruŜyny te uzyskały po raz
pierwszy w swej karierze szkolnej doskonały wynik na szczeblu wyŜszym niŜ powiatowy.
Natomiast aŜ dziewięć z nich dostało się jeszcze dalej, bo aŜ do finału lubuskiego (tabele
poniŜej).
Szkoła podstawowa

Powiat

Wawrów
Klenica
Drzonków
Dobiegniew
Kostrzyn nr 2
Nowe Kurowo
Bobrówko
Białków
Międzyrzecz 4
Nowa Sól 3
Baczyna

gorzowski
zielonogórski
zielonogórski
strzelecko-drezdenecki
gorzowski
strzelecko-drezdenecki
strzelecko-drezdenecki
słubicki
międzyrzecki
nowosolski
gorzowski

Gimnazjum

Powiat

Bojadła
Trzciel
Drzonków
Gorzów Wlkp. nr 9

zielonogórski
międzyrzecki
zielonogórski
gorzowski

Miejsce na
półfinale
3
11
8
13
10
14
15
16
20
22
24

Miejsce na finale

Miejsce na
półfinale
4
11
14
12

Miejsce na finale

4 miejsce
7 miejsce
10 miejsce
11 miejsce
12 miejsce
13 miejsce

7 miejsce
13 miejsce
15 miejsce

Strzelce Krajeńskie
Nowa Sól nr 1
śary nr 3
Brody
Zwierzyn
Międzyrzecz nr1

strzelecko-drezdenecki
nowosolski
Ŝarski
Ŝarski
strzelecko-drezdenecki
międzyrzecki

17
18
19
20
21
22

KaŜdy, kto chociaŜ trochę zajmuje się zagadnieniami turniejów BRD w naszym
województwie wie, Ŝe podane w tabelach szkoły pretendują od wielu lat do awansu z
powiatów. Pamiętajmy takŜe, Ŝe pod kaŜdą nazwą szkoły kryje się doświadczony nauczyciel
wychowania komunikacyjnego, który od lat dba o poziom szkolnego, ale takŜe polskiego
BRD. Półfinały to szansa dla uznania wysokiej jakości pracy tych nauczycieli i dalszego ich
rozwoju. To logiczny system awansowania i zachęty do pracy.
Cieszymy się z uzyskania przez te szkoły takich wyników. Na pewno w kolejnym
roku podejmą próbę awansu te oraz kolejne druŜyny. Liczymy na to. Będzie się to odbywało
z pomocą lepszej pracy nauczycieli, uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników, lepszego
ich przygotowania. Awans będzie zaleŜał od uzyskanego wyniku punktowego i nie będzie
tylko zagwarantowany dla jednej druŜyny z powiatu, ale dla wszystkich dobrych druŜyn.
Mam nadzieję, Ŝe artykuł ten przeczytają nie tylko nauczyciele, ale równieŜ
organizatorzy rozgrywek BRD na poziomie gmin i powiatów. Dlatego przypominam, Ŝe
system awansu wszystkich najlepszych druŜyn dotyczyć powinien takŜe rozgrywek
gminnych. Dajmy szansę mocnym. Nie marnujmy szans oświatowych na większe
bezpieczeństwo na drogach. Bezpieczeństwo na drogach zaleŜy od ich uczestników.
Marek Pasek

