
Wersja 1 

Pasy bezpieczeństwa mogą zmniejszyć skutki wypadków drogowych i uratować zdrowie i 

życie wielu osób. Specjaliści zwracają uwagę, że zapięte pasy w momencie wypadku 

drogowego zwiększają szansę na przeżycie. Badania przeprowadzone na całym świecie 

pokazują, że aż połowa śmiertelnych ofiar wypadków drogowych mogłaby żyć, gdyby miała 

zapięte pasy! Również poduszki powietrzne są w stanie lepiej spełnić swoją funkcję, gdy 

stosowane są razem z pasami bezpieczeństwa. Warto o tym pamiętać. Niezapinanie pasów w 

samochodzie może mieć nieprzewidziane skutki. Kierowcy nie tylko powinni sami je zapinać, 

lecz również dbać o to, by zrobili to wszyscy ich pasażerowie, Zapięte pasy zwiększają bowiem 

bezpieczeństwo. Osoby, które w to nie wierzą i jeżdżą bez pasów, postępują nierozważnie. Ich 

zachowanie może mieć również nie najlepszy wpływ na najmłodszych kierowców, którzy 

potem sami - naśladując ich - narażają życie. Niektórzy politycy, dążą do zniesienia nakazu 

zapinania pasów. Nie jest to jednak rozsądny projekt. Decyzja taka mogłaby doprowadzić do 

zwiększenia się liczby niebezpiecznych sytuacji na drogach. Wydaje się na szczęście, że 

jedynie niewielka grupa osób popiera ten dość radykalny pomysł. Wprowadzenie obowiązku 

zapinania pasów w samochodach było słuszną decyzją. Większość Polaków zgadza się z nią i 

rozumie, że ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Przeciwnicy tego nakazu 

stanowią mniejszość, a ich argumenty wydają się nieuzasadnione i mało przekonujące. O pasie 

bezpieczeństwa warto pamiętać nawet na polnej drodze lub w lesie. 

 

Wersja 2 

Pasy bezpieczeństwa zmniejszają skutki wypadków drogowych. Ratują zdrowie i życie wielu 

osób. Wszyscy wiemy, że zapięte pasy w momencie wypadku drogowego to jedyna szansa na 

przeżycie. Badania przeprowadzone na całym świecie pokazują, że aż połowa śmiertelnych 

ofiar wypadków drogowych żyłaby, gdyby miała zapięte pasy! Również poduszki powietrzne 

są w stanie spełnić swoją funkcję tylko wtedy, gdy stosowane są razem z pasem 

bezpieczeństwa. Musimy być czujni! Niezapinanie pasów w samochodzie może pociągnąć 

nieprzewidziane w konsekwencji skutki. Każdy dobry kierowca zapina pas i dba o to, by zrobili 

to wszyscy jego pasażerowie. Tylko w zapiętych pasach jesteśmy bezpieczni. Ci, którzy temu 

zaprzeczają, mają krew na rękach. To ich słowa trafiają do młodych, którzy potem narażają 

swoje życie i wolność. To nie przypadek, że określone kręgi osób nawołują do zniesienia 

nakazu zapinania pasów. Tylko różnej maści pseudointeligenci mogą szerzyć tak groźne 

pomysły. Czemu to służy? Jak wytłumaczyć te próby narzucenia Polakom w manipulacyjny 

sposób tak groźnych poglądów? Na szczęście mądry naród potępia tę propagandę i daje jej 

konsekwentnie odpór. Wprowadzenie obowiązku zapinania pasów w samochodach było 

historyczną decyzją. Polacy doceniają, że państwo wreszcie zaczęło stać na straży ich wolności 

i bezpieczeństwa. Ci, którzy dali się zwieść wrogim manipulacjom, na szczęście stanowią 

margines. Nie dołączajmy do nich. Zawsze pamiętajmy o pasie bezpieczeństwa, nawet na 

polnej drodze lub lesie. 

 

Teksty użyte w badaniach przeprowadzonych przez dra Tomasza Barana z Wydziału 

Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego 

http://www.naukowy.pl/spoleczenstwo/badanie-wyborcom-pis-i-samoobrony-podoba-sie-

nowomowa/ 


