
W Sobotę, 25 lipca br. odbył się po raz pierwszy w Białymstoku „Dzień 
Bezpiecznego Kierowcy” a wszystko to w ramach Tygodnia Św. Krzysztofa, który 
obchodzony jest w Polsce już od 15 lat. W roku 2000 po raz pierwszy w Polsce wezwano 
kierowców do szczególnie bezpiecznej i ostrożnej jazdy oraz do uczczenia patrona kierowców 
i wszystkich podróżujących Św. Krzysztofa. 

We wspomnienie św. Krzysztofa, Patrona Kierowców i Podróżujących w godz. 10-12.00 
- odbył się happening „Dzień bez mandatu” w Białymstoku przy ul. Andersa, z udziałem: 
Policji Wydziału Ruchu Drogowego na czele z Naczelnikiem WRD KW podinsp. Pawłem 
Maciejukiem, Podlaskiej Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego na czele z Podlaskim 
Wojewódzkim Inspektorem Wiesławem Stalewskim  i Funkcjonariuszy Wydziału Zwalczania 
Przestępczości Izby Celnej w Białymstoku z rzecznikiem Maciejem Czarneckim i kapelanem 
Służby Celnej ks. Marianem Midurą, który jest też Krajowym Duszpasterzem Kierowców. 

Kierowcy, którzy popełnili małe przewinienia w ruchu byli pouczani przez Policjantów, 
następnie do pouczenia przyłączał się kapelan, który wręczając „Dekalog Kierowcy” zachęcał 
do bezpiecznej jazdy oraz wspólnie z Inspektorami z WITD pomagali kierowcom w przejściu 
testu na symulatorze dachowania i symulatorze zderzeń, które na potrzeby akcji udostępniło z 
Warszawy Polskie Stowarzyszenie Motorowe i PZU. Zgodnie kierowcy i pasażerowie po 
testach na symulatorach stwierdzali, że zapinanie pasów bezpieczeństwa i to dla kierowcy i 
wszystkich pasażerów jest konieczne i ratuje życie w przypadku czołowego zderzenia czy 
dachowania. 

Kapelan i Celnicy prowadzili też akcję „Krzyś” - trzeźwy i życzliwy kierowca, z 
uświadamianiem konieczności jazdy na 100% trzeźwy dla kierowców - przekazywano też 
alkotesty w ramach akcji „Zarycz dla bezpieczeństwa”. 

O godz. 18.00 w parafii pw. św. Krzysztofa w Białymstoku na Zawadach, Krajowy Duszpasterz 
Kierowców wraz z proboszczem ks. Dariuszem Tomkielem odprawili Mszę świętą w intencji 
wszystkich polskich kierowców i podróżujących. Funkcjonariusze Służby Celnej i innych służb 
mundurowych uczestniczyli też w niedzielę w sanktuarium w Świętej Wodzie w akcji „Św. 
Krzysztof w trosce o bezpieczeństwo”. 

W ogólnopolskim Apelu do kierowców ks. dr Marian Midura, Krajowy Duszpasterz 

Kierowców i ks. Jerzy Kraśnicki, Dyrektor MIVA Polska napisali:  

„Warto więc zadać sobie pytanie: Jak my sami poruszaliśmy się po drogach? Czy dbaliśmy o 

zasady bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów drogowych? Czy nie byliśmy egoistami za 

kierownicą, zadufanymi w sobie, nie szanując innych na drodze? Czy nie narażaliśmy swojego 

życia i bliźnich na niebezpieczeństwo przez brawurę, nieostrożną, ryzykowną i nieodpowiedzialną 

jazdę czy też przez nietrzeźwość za kierownicą? Czy dawaliśmy dobre świadectwo 

chrześcijańskiego życia podczas podróży?  

Apelujemy zatem do wszystkich kierowców: o kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę! Do 

wszystkich uczestników ruchu - o poszanowanie dla życia, bo jest ono darem Bożym! Otwórzmy 

więc drzwi Chrystusowi - także drzwi naszych pojazdów, aby w nich na stałe zapanowało Boże 

Prawo! Aby nasze poczynania w codziennej praktyce za kierownicą były zgodne z nauką Chrystusa. 

Wówczas też będziemy mogli liczyć na opiekę patrona kierowców Świętego Krzysztofa, dzięki 

której to opiece każda podróż będzie bezpieczna i cali wrócimy do domu, do naszych bliskich. 

Kierujmy się zawsze miłością na każdej drodze!” - „Liczymy, że do większości kierowców ten apel 

trafił i stosują w swojej codziennej podróży „Dekalog Kierowcy”.  

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 

 



 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


