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O PIERWSZEJ POMOCY NA DUŻYM EKRANIE
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Kilkuset uczniów mogło zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie miało
związek z radomską premierą ﬁlmu „Za niebieskimi drzwiami”, który stał się powodem do
dyskusji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Przed ﬁlmem zaprezentowano także spot „By nie
bać się pomagać innym” zrealizowany przy współpracy koszykarzy ROSY Radom oraz
mundurowych KWP zs. w Radomiu.
Dzisiaj w Radomiu odbył się wyjątkowy pokaz ﬁlmu „Za niebieskimi drzwiami”. Jest
to ekranizacja lektury szkolnej autorstwa Marcina Szczygielskiego. Film ten jest
określany jako pierwsze, zrealizowane z takim rozmachem i efektami specjalnymi
polskie kino, które spodoba się całej rodzinie. Pokazuje jak wielką wartością jest
siła tkwiąca w rodzicielskiej miłości.
Niezwykła przygoda głównego bohatera rozpoczyna się w chwili, gdy wyrusza z
mamą na dawno oczekiwane wakacje. Radosną podroż przerywa tragiczny
wypadek, w wyniku którego chłopiec traﬁa do szpitala. Kiedy odzyskuje
przytomność dowiaduje się, że mama, która siedziała za kierownicą jest w
śpiączce.
Radomskiej premierze ﬁlmu towarzyszyło spotkanie twórców i aktorów, jak również
przedstawicieli władz Radomia, policjantów z Wydziałów Prewencji i Ruchu
Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, a także Ewy Błaszczyk,
grającej jedną z głównych ról, która jest Prezesem Fundacji „Akogo?”. Tematyka
ﬁlmu stała się powodem do szerszej dyskusji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
oraz konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
Produkcja ﬁlmu zbiegła się także z realizacją spotu „By nie bać się pomagać
innym”, który powstał przy współpracy koszykarzy ROSY Radom, mundurowych
KWP zs. W Radomiu, radomskich strażaków oraz ratowników medycznych. Spot
obrazujący, jak w sposób prawidłowy udzielać pierwszej pomocy emitowany jest
przed każdym seansem ﬁlmu „Za niebieskimi drzwiami”.
KWP zs. w Radomiu oraz Prezes Fundacji „Akogo?” podpisali porozumienie o współpracy na rzecz poprawy
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W jej ramach policjanci z garnizonu Mazowieckiego, w czasie spotkań z młodzieżą
przekazywać będą podstawową wiedzę z zakresu bezpiecznych zachowań, w tym bezpiecznych zachowań na drogach,
jak również uświadamiać kluczową rolę 4 minut w ratowaniu ludzkiego życia. W miarę możliwości spotkania połączone
będą z wykładami, warsztatami czy pokazami pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pokaz ﬁlmu był również związany z sobotnimi obchodami Światowego Dnia Pamięci o Oﬁarach Wypadków Drogowych.
Zarówno przed jak i po emisji ﬁlmu na pasażu Galerii Słonecznej odbył się pokaz pierwszej pomocy przeprowadzony
przez ratowników medycznych Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
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