
Szkoła Podstawowa  

im. św. Jana Kantego w Wojniczu 

Szybko zapadający zmrok, długie wieczory i często trudne warunki atmosferyczne 

sprawiają, że piesi mogą być praktycznie niewidoczni dla innych uczestników ruchu. 

Piesi i rowerzyści to grupa, która najbardziej narażona jest na najpoważniejsze skutki 

wypadków drogowych. W aucie ochroną są pasy bezpieczeństwa, kurtyny, poduszki czy 

strefy zgniotu. W przypadku pieszych nie chroni ich nic poza własnym rozsądkiem. 

Jesień i zima to najtrudniejszy okres dla pieszych z uwagi na szybko zapadający zmrok i zmienną 

pogodę. Niestety kurtki, płaszcze, czapki i szaliki w ciemnych kolorach nie wpływają na dobrą 

widoczność pieszego na drodze. Widoczność poprawiają zdecydowanie odblaski. Posiadanie 

jakiegokolwiek elementu odblaskowego zwiększa widoczność pieszego na drodze do około 150 

metrów. W tym przypadku kierowca ma więcej czasu na odpowiednią do warunków reakcję, a zyskane 

w ten sposób sekundy mogą uratować zdrowie, czy nawet życie. 

Pamiętajmy pieszego chroni tylko jego zdrowy rozsądek oraz odpowiednie zachowanie. Oprócz 

odblasku ważne jest też bezwzględne stosowanie przepisów i przechodzenie przez jezdnię tylko w 

wyznaczonych miejscach. Ale i w tych miejscach trzeba stosować zasadę „ograniczonego zaufania”. To, 

że widzimy samochód nie znaczy wcale, że kierowca widzi nas: bo może być w tym czasie zajęty 

rozmową przez telefon; zmieniać stację w radiu; rozmawiać z dzieckiem, które siedzi na tylnym fotelu. 

Zatem nie ryzykujmy własnym życiem! 

W Polsce jest ustawowy obowiązek noszenia odblasków. 

Człowiek idący poboczem w ciemnym ubraniu bez odblasku jest widoczny w światłach samochodu z 

20m. 

 PIESZY Z ODBLASKIEM JEST WIDOCZNY W ŚWIATŁACH SAMOCHODU ZE 150 - 300M. 

 Droga hamowania jadącego ze średnią prędkością to 40m. 

 Od zmroku do świtu zdarza się 50% wszystkich śmiertelnych wypadków drogowych chociaż 

ruch jest wtedy dziesięciokrotnie mniejszy. 

 Widoczność decyduje o czasie reakcji. 

PAMIĘTAJ! 

Szanuj przepisy ruchu drogowego! Życie ludzkie jest tylko jedno i jest najpiękniejszym i najcenniejszym 

darem, jakie mamy! 

NIE WARTO GINĄĆ! 


