
 

Krajowy Duszpasterz Kierowców: Polacy jeżdżą bezpieczniej niż kiedyś    

Polacy jeżdżą dużo bezpieczniej niż kiedyś - stwierdził w rozmowie z KAI ks. dr Marian Midura - 
krajowy duszpasterz kierowców. Od 19 do 26 lipca obchodzony będzie XXI Ogólnopolski Tydzień Św. 
Krzysztofa z „Akcją św. Krzysztof”, w ramach której organizacja MIVA Polska zaprasza kierowców, 
aby za każdy bezpiecznie przejechany kilometr wpłacili 1 gr na środki transportu dla misjonarzy. 

Zdaniem krajowego duszpasterza kierowców, w ostatnich dziesięciu latach, nastąpiła duża poprawa, 
zarówno pod względem stanu dróg, jak i bezpieczeństwa jazdy. W jego ocenie, większość kierowców 
dba o bezpieczeństwo, co jest widoczne na polskich drogach. - Polacy jeżdżą ostrożniej niż kiedyś. 
Oczywiście wciąż jest jakiś procent kierowców, zwłaszcza młodych, którzy chcą poczuć siłę 
samochodu i prędkość, ale to również zmienia się na lepsze i jest ich znacznie mniej - zaakcentował. 
Wielu kierowców stosuje się również do zaleceń takich, jak korytarz życia czy jazda na suwak. - 
Często jeżdżę po Polsce i widzę, że kierowcy są pod tym względem dobrze wyedukowani. Kiedyś 
ludzie zwyczajnie nie wiedzieli jak reagować w sytuacji gdy widzą lub słyszą karetkę. Tak samo 
wygląda kwestia jazdy na suwak. To jest naprawdę dobrze zorganizowane. Czasem potrzeba lat żeby 
ludzie przyswoili pewne zmiany, tymczasem nowe przepisy w Polsce już świetnie działają - stwierdził 
ks. Marian Midura. 

Duchowny wspomniał, że istotnym problemem, na który należy reagować, jest jazda po spożyciu 
alkoholu lub następnego dnia po piciu. Jego zdaniem, każdy kto widzi taką osobę wsiadającą do 
samochodu powinien „zabrać jej kluczyki” i wyjaśnić, że wiąże się to z absolutnym zagrożeniem 
zdrowia i życia. - Choć statystyki dotyczące wypadków nietrzeźwych kierowców również znacznie się 
poprawiły, kierowcy wciąż mają z tym problem. Zwłaszcza na drugi dzień po wypiciu, kiedy często 
wydaje się, że człowiek jest już całkiem trzeźwy, natomiast promile wciąż są we krwi. Trzeba 
pamiętać, że w takiej sytuacji również nie można jechać - podkreślił duszpasterz kierowców. Dodał, 
że problemem bywa również prowadzenie samochodu i jednoczesne korzystanie z telefonów. - To 
problem lenistwa, obecnie w każdym samochodzie można włączyć zestaw głośnomówiący i bez 
problemu rozmawiać bez użycia rąk - powiedział, oceniając, że mandaty za takie zachowanie 
powinny być dużo wyższe, ponieważ stanowi to ogromne zagrożenie na drodze. Kapłan zauważył też 
problem związany z paleniem papierosów podczas jazdy, za co w Polsce nie są przewidziane żadne 
sankcje. - W takim przypadku policja i tak powinna zareagować i pouczyć, że samochód nie jest 
prowadzony w sposób bezpieczny. Od razu widać, że pojazd nie jedzie płynnie - stwierdził. 

Ks. Marian Midura nadmienił, że na zmniejszenie ilości wypadków w ostatnim czasie mogła mieć 
wpływ panująca epidemia. Okazuje się jednak, że choć było ich mniej, były cięższe, ponieważ 
kierowcy widząc pustą drogę jechali szybciej i bardziej brawurowo. - Oby święty Krzysztof, patron 
kierowców, nas wspierał i doprowadzał do trzeźwego, rozsądnego poruszania się po drodze, abyśmy 
pod jego opieką bezpiecznie docierali do celu. To moja modlitwa, i życzenia. Niech św. Krzysztof się 
wszystkimi opiekuje i wszystkich prowadzi - podsumował krajowy duszpasterz kierowców.  
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