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I Bemowska Kampania Społeczna   
    „Bezpiecznie i wesoło, tak spędza wakacje całe Bemowo” 
 
 
Pomysłodawcy przedsięwzięcia:  Zespół Szkół  nr 46 
 
 

JAK JEST ?           DANE STATYSTYCZNE 
 

W 2003 r. miało miejsce prawie 7 tys. wypadków drogowych, których ofiarami były 
dzieci. Prawie 250 z nich poniosło śmierć.  

Rok 2005 

W 2005 roku odnotowano 564 przypadki utonięcia, z czego zdecydowana większość 
przypada na okres letni. Z niemal 270 przypadków, w których udało się to ustalić, 170 utonięć 
dotyczyło osób w stanie nietrzeźwym a 2 - osób pod wpływem narkotyków. Najwięcej 
utonięć miało miejsce w rzekach (220) i jeziorach (191), niebezpieczne są także stawy (w tym 
hodowlane), sadzawki i glinianki (łącznie 106 utonięć) oraz rowy melioracyjne (24). Według 
policji wodnej najczęstsze z ustalonych przyczyn utonięcia to wywrócenie się jednostki 
pływającej,  kąpiel w miejscu niestrzeżonym, lecz nie zabronionym, nieostrożność podczas 
przebywania nad wodą oraz nieostrożność podczas łowienia ryb. 

W 2005 roku również zdarzyło się już wiele tragicznych w skutkach wypadków. Pod koniec 
czerwca Polską wstrząsnęła historia gimnazjalistki z Lublina, która utonęła wrzucona do 
wody przez kilku nietrzeźwych nastolatków. Kilka dni później w Wiśle w Kazimierzu 
Dolnym utonął 15-latek; jego kolegę uratował ksiądz, który był świadkiem tragedii. W tym 
tygodniu w Skawie utopił się 19-latek, który usiłował wyłowić but z niewielkiej ale rwącej 
rzeki. To tylko przykłady tegorocznych tragedii - już teraz, na początku sezonu letniego jest 
ich o wiele więcej. 

Rok 2006  

Od początku maja utonęło 213 osób, w tym 22 dzieci. Z analizy statystyk wynika, że 
najczęściej ofiarami utonięć są dzieci między 9 a 15 rokiem życia. Osoby w tym wieku są 
bardzo ruchliwe, pełne energii i żądne przygód. Jednak nie zawsze idzie to w parze 
z ostrożnością i zachowaniem bezpieczeństwa nad wodą. Dochodzą do tego również inne 
czynniki, jak choćby brak umiejętności pływania, mała liczba kąpielisk strzeżonych, brak 
opieki dorosłych, czy kąpiel w miejscach niebezpiecznych. 

Opis przedsięwzięcia: 

Statystyki ukazują konieczność działań profilaktycznych w zakresie edukacji i stałego 
podnoszenia wiedzy na temat zagrożeń wynikających z niebezpiecznych zachowań dzieci i 
młodzieży m.in. podczas  wakacji.  
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I Bemowska Kampania Społeczna    „Bezpiecznie i wesoło tak spędza wakacje całe 
Bemowo”- planowana jest  jako cykliczne  przedsięwzięcie prowadzone na terenie naszej 
Dzielnicy skierowane do dzieci i młodzieży oraz całej społeczności Bemowa.  

 

 
Honorowy patronat: 
Burmistrz Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy Pan Jarosław Dąbrowski 
 
Organizatorzy: 
 
1. Zespół Szkół nr 46 w Warszawie  - koordynacja przedsięwzięcia. 
 
Współorganizatorzy i odpowiedzialni za wykonanie zadań: 
 

1. Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy – 
pomoc organizacyjna w etapie dzielnicowym. 

2. Dyrektorzy bemowskich szkół – realizacja zadań I etapu. 
3. Komenda Policji na Bemowie – realizacja lekcji, apeli na temat zagrożeń 

bezpieczeństwa po uzgodnieniu z dyrektorami szkół.  
4. Fundacja „Naszym Dzieciom” i  Środowiskowe Ognisko Wychowawcze  

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Synów Pułku 2, 01-354 Warszawa  Pani Prezes 
Małgorzata Górecka-Kohman – udział w happeningu, pierwsza pomoc, edukacja 
rówieśnicza. 

5. Bemowskie Centrum Kultury – rozstrzygnięcie konkursu i organizacja wystawy. 
6. Burmistrz Dzielnicy – honorowy patronat,  promocja w  mediach. 
7.  Rada i  Zarząd Dzielnicy Bemowo – organizacja imprezy -   zapewnienie funduszy na 

nagrody i realizację imprezy plenerowej  I Bemowskiej Kampanii Społecznej – 
„Bezpiecznie i wesoło spędza wakacje całe Bemowo” . 

 
 
Cele kampanii:  
Zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wakacji : 

• bezpieczna kąpiel w wodzie; 
• bezpieczeństwo na drodze; 
• profilaktyka  uzależnień; 
• bezpieczne zabawy; 
• udzielanie I pomocy 

 
 
Uczestnicy: 
 
Akcją objęci będą wszyscy uczniowie bemowskich szkół i gimnazjów, liceów 
ogólnokształcących, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Bemowa. 
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Etapy kampanii: 
 

1. Etap szkolny termin realizacji: marzec  – maj  2007roku. 
2. Etap dzielnicowy – rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie nagród – termin 

urodziny Dzielnicy. 
3. Prezentacja osiągnięć, impreza plenerowa dla społeczności Bemowa  - Ratusz 

Dzielnicy Bemowo.  
 
 
Formy realizacji:       ETAP SZKOLNY 
 

1. Lekcje przeprowadzone przez nauczycieli i wychowawców wg scenariusza lub 
własnej inwencji, pomysłu szkoły,   - oddzielnie dla klas I-III, IV-VI, Gimnazjum, 
Liceum Ogólnokształcące). Propozycja filmów edukacyjnych przykłady: 

Filmy  

szkoła podstawowa- *Bezpieczeństwo dziecka, *Bezpieczeństwo ruchu drogowego,   BHP 
dla najmłodszych, Bezpieczeństwo na drodze kl. 1-3 szkoła podstawowa, 

 Bezpieczne zachowania – szkoła (klasy I-VI) – w drodze do szkoły (przechodzenie przez 
jezdnię, poruszanie się na drodze), 
– w czasie szkolnej przerwy, 
– na boisku szkolnym, 
– ze strony osób trzecich (środki odurzające, narkotyki), 
– na terenie szkoły, 
– podczas pożaru i innych zdarzeń losowych  

gimnazjum- *Płytka wyobraźnia to kalectwo, Wypadek drogowy, *Pierwsza pomoc 
przedmedyczna 

-Bezpieczna woda 2005- eksperci radzą ( cykl filmów w Internecie, profesjonaliści, którzy 
pływają znają wodę radzą jak należy zachowywać się w trakcie wypoczynku nad wodą np.: 
Mateusz Kuśniarewicz- www.bezpiecznawoda.onet.pl  

*- kasety, które znajdują się w naszej bibliotece 
 

 
2. Konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny/a” – rozstrzygnięcie Komisja Konkursowa – 

Bemowskie Centrum Kultury – wystawa nagrodzonych prac.  
 

W kategoriach:  
- kl. I-III 
- kl. IV-VI 
- gimnazjum – plakat o tematyce bezpieczeństwa  licea  -  logo z hasłem  

bezpiecznych wakacji. 
 

3. Lekcje z przedstawicielami  policji,  prezentacja filmów edukacyjnych, apele dla 
uczniów – zagrożenia podczas kąpieli, bezpieczeństwo ruchu na drodze, profilaktyka 
uzależnień. 
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ETAP DZIELNICOWY 
 

Podsumowanie akcji – Dziedziniec Ratusza przy Urzędzie Dzielnicy Bemowo,  
• Rozdanie nagród uczniom – konkurs plastyczny,  pokaz udzielania I pomocy, 

wstęp chóru szkolnego ZS nr 46 
• Pierwsza pomoc  w ramach Programu edukacji rówieśniczej „Nie boję się 

pomóc”– pani Prezes Małgorzata Górecka – Kohman (prezentacja 
multimedialna prowadzona przez edukatorów młodzieżowych i ratowników 
medycznych). Rozdawanie ulotek, prezentacja stoiska informacyjnego z 
pogłębieniem wiedzy praktycznej dotyczącej pierwszej pomocy, konsultacje 
ratowników medycznych.  
Pokaz ratownictwa drogowego- pozorowany wypadek, udzielanie pierwszej 
pomocy. 

 
• Występ chóru szkolnego ZS nr 46 

 
Termin:   Urodziny Dzielnicy Bemowo 
 
 
 
 


