
Załącznik zawiera alternatywny dostęp do informacji zawartych w e-mailu od Pani Izabeli 

Skupiewskiej. 

Treść wiadomości. 

Dzień dobry, 

Pragnę wyrazić pełne gorącej wdzięczności podziękowanie za stworzenie warunków i 

umożliwienie naszej córce skorzystania i przystąpienia do egzaminu na kartę rowerową 24 

czerwca 2017 r. w miasteczku ruchu drogowego, zlokalizowanego na terenie Szkoły 

Podstawowej Nr 14 przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 10 (dzielnica Ursus), zwłaszcza przy tak 

dużym zaangażowaniu Pana Sławomira Bakalarskiego przy dniu wolnym od pracy. 

Oczywiście w szkołach podstawowych jest realizowane nauczanie techniki z przygotowaniem 

komunikacyjnym pod kątem egzaminu na kartę rowerową, jednak niezwykle cenną Państwa 

inicjatywą jest umożliwienie dzieciom korzystania z miasteczka drogowego oraz przystąpienia w 

tym miasteczku do egzaminu na kartę rowerową. 

Byliśmy pod wielkim wrażeniem jak taka wizyta, obecność oraz obserwacja innych dzieci 

zdających egzamin wpłynęła na przygotowanie naszej córki nie tylko do samego egzaminu, który 

zdała z bardzo dobrym wynikiem, ale na pozostawienie w dziecku cennych wskazówek i rad, 

które wpłynęły na zachowywanie przez naszą córkę ostrożności i każdorazowego pamiętania, że 

bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze. 

Tego niestety nie można powiedzieć, o jakości i staraniach szkoły w tym zakresie. Wiedza jest 

przekazywana teoretycznie, a sam egzamin przeprowadzony byle jak, na szybko i w 

prowizorycznych warunkach na skrawku działającego parkingu, wśród samochodów. W takich 

warunkach w ostatnich latach większość dzieci w szkole naszej córki (powiat Grodzisk 

Mazowiecki) egzaminu nie zdaje i ma bardzo negatywne wspomnienia i uprzedzenia do 

egzaminu. Z całą pewnością nie we wszystkich szkołach tak to wygląda, jednak widząc i 

doświadczając tego, postanowiliśmy zatrzeć negatywne przeżycia i umożliwić naszej córce 

normalne i profesjonalne warunki przystąpienia do egzaminu. 



Po zebraniu informacji trafiliśmy do miasteczka ruchu drogowego w Modlinie, aby córka 

swobodnie skorzystała z jego możliwości, potem córka zdała egzamin w miasteczku w Ursusie, 

ale chciała na nim być obecna przez wszystkie tury egzaminu dla innych dzieci, argumentując 

nam, że to co mówi Pan egzaminator, to na co trzeba zwrócić uwagę, bądź to na co zwróciła 

uwagę podczas omawiania błędów innych dzieci było dla niej najlepszą nauką, jaką mogła 

otrzymać. Do dziś pamięta o wszystkich wskazówkach. 

Być może dla Państwa jest to codzienna normalność i praca, jednak jako rodzice czujemy 

ogromną wdzięczność za ten projekt, w którym umożliwiliście Państwo dzieciom nie tylko 

możliwość przygotowania się, ale przystąpienia do egzaminu w bardzo profesjonalnych 

warunkach, nawet z ruchem pieszych odgrywanych przez Panów z delegatury. 

Usłyszenie przez dziecko wszystkich wskazówek udzielonych przez egzaminatora jest bezcenne. 

To podziękowanie piszemy teraz, ponieważ nasza wdzięczność po tylu miesiącach jest jeszcze 

bardziej spotęgowana tym, jak bardzo nasza córka Gabrysia pamięta i przestrzega tego, czego 

nauczyła się podczas egzaminu. Słowa usłyszane od Pana Sławomira Bakalarskiego "Gabrysiu, 

jeździsz ostrożnie, to bardzo dobrze." są dla niej drogowskazem podczas rowerowych przygód. 

Serdecznie dziękujemy za profesjonalizm, rady i umiejętność przekazu adresowanego do dzieci, 

którymi wykazał się Pan Sławomir Bakalarski. W załączniku przesyłamy pamiątkowe zdjęcie z 

dnia egzaminu, bardzo proszę o przekazanie go Panu Sławomirowi. 

Życzymy dalszych sukcesów i zadowolenia dzieci i rodziców i mamy nadzieję, że wszystkie szkoły 

zdecydują się na korzystanie z miasteczek ruchu drogowego i być może nastąpi taki czas, że 

egzaminatorzy z WORD będą przy wszystkich egzaminach uczniów na kartę rowerową. Z całą 

pewnością podniosłoby to bezpieczeństwo. 

Z poważaniem, 

Izabela Skupiewska 


