
Szanowny Kierowco!

 Piszemy ten list we dwoje. Nazywamy się Mirek (mam 15 lat) i Asia (mam 11 lat) i jesteśmy 
rodzeństwem. Chcielibyśmy Ci opowiedzieć pewną historię. Wydarzyła się ona wiosną, gdy wracaliśmy 
z kolegami ze szkoły. Było piękne, słoneczne popołudnie. Byliśmy już blisko domu. Staliśmy jeszcze 
i rozmawialiśmy, gdy tuż obok rozległ się straszny pisk opon, huk i brzęk tłuczonego szkła. Aż podskoczyliśmy 
ze strachu. Po chwili zorientowaliśmy się, co się stało: samochód uderzył w drzewo, a na ulicy leżał pies. 
Nie wiedzieliśmy, co mamy robić, w okolicy nie było nikogo dorosłego. Pobiegliśmy w tamtą stronę. 
Zabitym psem był Lord, pies Maćka, naszego kolegi ze szkoły. Leżał w kałuży krwi. To był okropny widok.
 W samochodzie był mężczyzna. Głowę miał opartą na kierownicy. Gdy otworzyliśmy drzwi, 
poczuliśmy zapach alkoholu. Mężczyzna podniósł głowę i zaczął na nas krzyczeć, część osób zaczęło uciekać, ale 
myśmy stali jak wryci, bo to był ojciec Maćka. Oprzytomnieliśmy na sygnał syreny – jechało już pogotowie 
i policja.
 W drodze do domu drżeliśmy cali z przejęcia. Nasza mama z początku nie mogła w to wszystko 
uwierzyć, ale potem powiedziała, że to nieodpowiedzialny kierowca spowodował ten wypadek.
 Ojca Maćka zabrało pogotowie, a potem policja. Nie wiemy, jak to się skończy. Maciek nas unika, 
podejrzewamy, że wstydzi się tego, co zrobił jego ojciec. Szkoda nam go.
 Gdy o tym wspominamy, wydaje nam się, że każdy z nas mógł wpaść pod koła pijanego kierowcy. 
Mama bardziej się teraz boi, gdy idziemy do szkoły, Maciek nie chce z nami rozmawiać, choć pewnie mu 
bardzo ciężko.
 W telewizji słyszeliśmy o tym, jak dużo osób prowadzi samochody pod wpływem alkoholu. 
Chcielibyśmy, żeby ten list był dla Ciebie przestrogą. Zobacz, ile nieszczęścia można wyrządzić innym 
i sobie, nawet własnej rodzinie. Nie wierzymy, że tego chcesz!

Zawiedzeni brakiem odpowiedzialności dorosłych
Mirek i Asia
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Dane udostępnione przez Wydział Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

Patronat Honorowy Organizatorzy Partnerzy

Materiały przygotowane przy współpracy Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji




