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Trening bezpiecznej jazdy z akcentem charytatywnym WOŚP

15.06.2015

W  dniach  08  –  12  czerwca  br.  instruktorzy  techniki  jazdy  Zespołu  Zabezpieczenia
Technicznego: ppłk SG Arkadiusz Dąbrowski, st. chor. sztab. SG Krzysztof Priatka, st.
chor.  SG Marcin Sekuła,  st.  chor.  SG Paweł Baszewski oraz sierż.  sztab.  SG Marcin
Mordaka,  przeprowadzili  drugą  tegoroczną  edycję  kursu  doskonalącego  „Trening
bezpiecznej  jazdy”.

Wyzwaniu prawom rządzącym ruchem pojazdu podjęła się kolejna grupa funkcjonariuszy
z jednostek terenowych Straży Granicznej wraz z Panem Waldemarem Lipińskim, który
podczas tegorocznego 23. Finału WOŚP w geście wielkiego serca wylicytował voucher
uprawniający do udziału w kursie.

Podczas tygodniowych zmagań z teorią i praktyką, słuchacze wspólnie z instruktorami
odkrywali  na  nowo  znaczenie  podstawowych  zasad  dotyczących  techniki  jazdy
ukierunkowanej  na  unikanie  zagrożeń  pochodzących  z  otoczenia.  Ważnym aspektem
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kursu było też uświadomienie roli człowieka, jego słabości i możliwości w neutralizowaniu
zagrożeń drogowych.

Zajęcia teoretyczne obejmowały kluczowe zagadnienia wiążące w całość przekazywaną
wiedzę z treningiem realizowanym na torze w Zegrzu Pomorskim. Poruszane zagadnienia
oscylowały wokół: • osobowości i motoryki kierowcy, • praw fizyki odnoszących się do
stateczności pojazdu, • biernego i aktywnego bezpieczeństwa pojazdów.

Zajęcia  praktyczne  obejmowały  m.in.  ćwiczenia:  •  samoewakuacji  z  wywróconego
pojazdu,  •  prawidłowej  pozycji  za  kierownicą,  •  posługiwania  się  kołem kierownicy
techniką szosową i  manewrową,  •  skracania drogi  hamowania awaryjnego,  •  zmiany
kierunku jazdy podczas hamowania awaryjnego, • jazdy prawidłowym torem w zakręcie
przy  zmniejszonej  przyczepności  podłoża,  •  reakcji  na  uślizg  kół  w  zakręcie,  •
optymalnego  wykorzystywania  ograniczonej  przestrzeni,  •  stabilizacji  pojazdu  po
wykonaniu  zbyt  gwałtownego  manewru.

Poza  intensywnym  treningiem  słuchacze  poddani  zostali  testom  nawyków  przed
rozpoczęciem  kursu  i  po  jego  zakończeniu  w  formie  jazdy  sprawdzającej  po  torze
przeszkód,  tak  aby  mogli  porównać  efekty  zmagań  ze  zmianą  nawyków.  Wszyscy
słuchacze zgodnie potwierdzili, że tygodniowa korekta warsztatu kierowcy, spowodowała
zupełnie inne niż dotychczas poczucie kontroli nad pojazdem.
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