
Kompania Piwowarska 
ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA ALKOHOLU - JAK NIE SZKODZIĆ SOBIE I INNYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Jakub Jarosławski 

j.jaroslawski96@gmail.com 



 

Rys.1 [Źródło: http://mamado.pl/uciekajacy-czas.html 29.03.2018] 

„Czas to skarb” nosi tytuł książka napisana przez Jima Muncy’iego. Przedstawia nam 24 zasady 

zarządzania czasem. Jedna z zasad głosi hasło, że „Jest później, niż Ci się wydaje”. Rysunkiem powyżej 

chciałem zwrócić na uciekający czas. Codziennie zmagamy się z różnymi wyzwaniami, które wymagają 

od nas poświęcenie kilku chwil, godzin, dni, a nawet miesięcy. Często nie zauważamy, jak ucieka czas, 

a my nie próbujemy go zatrzymywać i nie czujemy się z tym źle. Od kiedy uświadomiłem sobie, że 

jestem śmiertelny i muszę spożytkować daną mi szansę istnienia postanowiłem bardziej szanować 

powierzony mi czas. Nie ma co odkładać rzeczy na później, jeśli można je zrobić wcześniej. 

We wstępie chciałem uświadomić czytelnika co może stracić poprzez nadmierne spożycie 

alkoholu. Czas to pieniądz i czas to zdrowie. Spożywanie trunków procentowych wpływa na obie te 

rzeczy. Brak pieniędzy wpływa na jakość życia, co jest jednym z czynników wpływającym na dbanie o 

zdrowie. Niedbanie o zdrowie sprawia, że alkohol łatwiej manipuluje naszym organizmem i stwarza 

ryzyko powstania chorób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacznij wolniej żyć, dopóki nie jest za późno, choć i tak jest już bardzo późno. 
 

http://mamado.pl/uciekajacy-czas.html


 

Zdrowie 
 Bezpieczna dawka alkoholu nie powinna przekraczać sześciu kieliszków tygodniowo. Co kryje 

się za słowem bezpieczna? Niepowodująca negatywnych skutków na nasz organizm. Jedynie na układ 

krążenia alkohol ma pozytywny wpływ, wspomaga pracę serca, lecz oczywiście jeśli dawka jest 

umiarkowana. W innych przypadkach może być rakotwórcze i prowadzić do obumierania organów 

wewnętrznych, co skutkuje nawet przyspieszoną śmiercią. 

Chociaż alkohol nie zabija bezpośrednio komórek, może przyczynić się do tego, że będzie ich 

mniej powstawać. Przez całe nasze życie, nawet przez okres dorosłości, powstają w naszym mózgu 

nowe neurony. Przy spożyciu znacznych ilości alkoholu, ilość nowo powstających komórek znacznie 

spada. Dodatkowo u alkoholików może dochodzić do obumierania komórek nerwowych z innych 

powodów, wiadome jest, że te osoby raczej nie dbają o dietę, nie uprawiają sportów, prowadzą 

depresyjny, niezdrowy tryb/styl życia i powstaje u nich często niedobór tiaminy (witamina B1), co 

powoduje powiązania z zespołem Wernickiego-Korsakowa, które bardzo upośledza naszą pamięć, 

powoduje problemy w zapamiętywaniu nowych informacji. Morał – picie alkoholu może przyczynić się 

w sposób pośredni do zabijania naszych neuronów. 

Występują pewne czynniki wpływające na stopień uszkodzenia mózgu, przede wszystkim 

częstotliwość i ilość spożywanego alkoholu, a także wiek inicjacji alkoholowej, płeć, genetyka czy nasza 

podatność na uzależnienia i ogólny stan zdrowia. 

$ 
Pieniądze  

Problemy ze skupieniem i pogorszona pamięć mają widoczne skutki na pracę. Nawiązując do 

zespołu Wernickiego-Korsakowa problemem może być rozwój. Aby efektownie pracować należy znać 

podstawy. Mając problemy w zapamiętywaniu nowych metod pracy stoimy w miejscu. Nie mając szans 

się rozwijać nie powędrujemy w górę po szczeblach drabiny kariery. Z odrobiną szczęścia zostaniemy 

na swoim szczeblu, jeśli z niego nie spadniemy. 

Popadając w alkoholizm jest duża możliwość popadnięcia w depresję. W tym momencie istota 

obowiązków zaczyna się mieszać i praca schodzi na dalszy plan. Skutkiem może być zwolnienie z pracy, 

co wiążę się najczęściej z obniżeniem gaży i spadkiem jakości życia. Często myśli się o tym zbyt późno. 

 

 

Zacznij myśleć, dopóki nie jest za późno, choć i tak jest już bardzo późno. 
 



+18 
Nieletni, kobiety ciężarne i alkohol 
 Inicjacja alkoholowa - rozwijający się mózg jest szczególnie narażony na skutki działania 

alkoholu, przez to najbardziej narażeni na jego negatywne działanie są dzieci w okresie prenatalnym i 

nastoletnia młodzież. 

Ciężko jest całkowicie zabronić nieletnim picia alkoholu. Wiek buntu powoduje coraz to nowe 

pomysły na uzyskanie dostępu do zakazanych trunków. Najlepiej byłoby w tych osobach wywołać 

świadomość problemów wywołanych przez nadmierne spożycie alkoholu, uświadomić, że jesteśmy 

śmiertelni i jak szybko ucieka nam czas, który jest ograniczony, a alkohol kradnie nam go o wiele więcej 

niż sobie myślą. 

 Kobiety posiadają mniej dehydrogenazy alkoholowej, jest to enzym odpowiadający za rozkład 

alkoholu. Taka sama ilość spożytego alkoholu przez kobietę i mężczyznę, sprawi, że alkohol wypity 

przez kobietę szybciej trafi do obiegu i zaatakuje mózg. Spożywanie alkoholu w okresie ciąży wiąże się 

z występowaniem alkoholowego zespołu płodowego, co na poziomie neuroanatomicznym objawia się 

mniejszym rozmiarem mózgu, mniejszą ilością neuronów, zwojów. Występują u dzieci także 

uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, pewne anomalie w budowie twarzy, a także 

behawioralnie te dzieci są troszkę gorzej wykształcone i mają problem z nauką. 

 Młodzi ludzie potrzebują często jakiegoś impulsu, bo zapominają o ważnych dla siebie rzeczach 

pod wpływem emocji i naporu przyjaciół. Niech wiedzą, że lepiej oszczędzać swoje zdrowie i czysty 

umysł, wykorzystać go do nauki, aby potem pić drogie whisky z powodu sukcesu, a nie tanią wódkę z 

rozpaczy. 

 

Kierowcy 
 Wsiadając za kółko pod wpływem alkoholu ryzykujemy najważniejszą wartość, swoje życie. Nie 

można myśleć o tym egoistycznie, nawet jeśli jedziesz samemu. Trzeba pomyśleć, ile jest się w stanie 

jeszcze dokonać wspaniałych czynów za życia, które uszczęśliwią innych oraz samego siebie. Życie jest 

bardzo krótkie, a niszcząc sobie życie z tak błahego powodu jak jazda pod wpływem alkoholu to 

głupota. Trzeba ustalić sobie wartości. Czas to skarb, lecz nie zdołasz go wykorzystać leżąc w trumnie. 

Lepiej trochę poczekać i wykonać ważne rzeczy niż ich w ogóle nie wykonać. 

 Człowiek dorosły jest podobno poważny i sam racjonalnie myśli, ale trudno mu odmówić 

pokus, szczególnie jak narzucają mu je znajomi. Jeśli trudno nam zachować abstynencję, może lepiej 

wywołać odruch pomocy u bliskich sobie ludzi. 

Zacznij żyć mniej egoistycznie, dopóki nie jest za późno, choć i tak jest już bardzo 

późno. 
 



Jak wpłynąć na decyzje ludzi? 
 

 Pytanie to jest kluczowe. W świecie, gdzie każdy jest najmądrzejszy i nie chce się płaszczyć 

przed nikim, ponieważ jego zdanie jest niepodważalne trudno wpłynąć na kogokolwiek. 

Otóż nie! 

 Myślę, że podejście jest najważniejsze. Trzeba myśleć jak konsumenci. Trzeba wkroczyć i 

zapoznać się z ich środowiskiem. Trzeba poczuć się jak oni. Trzeba być nimi! 

 Problem alkoholizmu często wiążę się z innymi problemami, wykluczeniem ze społeczeństwa 

z powodu wyglądu, charakteru czy poglądów, problemów rodzinnych, zdrowotnych lub finansowych. 

Problemy trzeba zwalczać u podstaw. Lepiej zajmować się żołędziami niż ścinać dęby. 

 

Program wspólnoty 
 Nie próbujmy utwierdzać ludzi w myśli, że alkohol jest zły. Jak wyżej zostało wspomniane, w 

małych ilościach nie szkodzi, nieraz nawet pomaga. Także nie próbujmy się skupiać na jednostkach, 

uderzmy w grupy. Ludzie wstydzą się pokazać z czymś nowym sami, głosić nowe poglądy. Tylko wielkie 

osoby zdołały przełamać strach i dzięki temu dziś uważamy ich właśnie za wielkie. 

 Nawet najwięksi twardziele stają się „miękcy”, gdy chodzi o ich rodzinę, przyjaciół i bliskich. 

 

Sprawa życia i zdrowia jest niezwykle istotna i żadne pieniądze nie są w stanie tego zastąpić. 

 

 

 

 

 

 

 

Zacznij dbać o bliskich, dopóki nie jest za późno, choć i tak jest już bardzo późno. 
 



Chcesz pamiętać najfajniejsze przygody? 
Pij z głową  

 Najefektywniejszą metodą jest rozpowszechnienie myśli, która nie zaatakuje bezpośrednio 

odbiorcę i nie zmusi do myślenia, ale da dobrowolną możliwość. Skoro będzie miał chęci i nie będzie 

zmęczony to pomyśli. Wciskanie na siłę ludziom informacji jest mało wydajne. Człowiek często lubi 

mieć narzucone rozkazy w sytuacjach, gdy sam nie wie co ma zrobić, lecz gdy może zaniechać tej 

czynności i łatwo inna rzecz go rozproszy, to zapewne nie przyswoi informacji. 

 Zasięgi marek Lech (509 tys. lubiących) i Tyskie (524 tys. lubiących) na serwisie Facebook są 

duże i zapewne łatwo rozpowszechnić na nich łatwo przyswajalne hasło lub frazę. Jak sprawić by ludzie 

je zapamiętywali i stosowali nawet w najbardziej stresujących sytuacjach? Oczywiście nie rzucę tu 

idealnym rozwiązaniem, bo zapewne takiego nie ma, jeśli nadal chcemy uważać człowieka za istotę 

wolną i posiadającą swój własny sposób myślenia. 

Przypominajmy o haśle poprzez sygnały w najbliższym otoczeniu 

 Wszelkiego rodzaju widnieją wszędzie. Dosłownie. Czasami zdarza się ją zobaczyć nad 

pisuarem. Jeśli uda już się rozpowszechnić pewną tezę, trzeba z nią powiązać pewne dobrze 

rozpoznawalne znaki. Coś co rzuca się w oczy. Reklama wręcz wymusza na konsumencie chwilę refleksji 

lub popularny tag/przedmiot, który przypomina mu o naszym haśle. 

Chcesz być przystojny? 
Pij z głową.  

 Na następnym slajdzie znajdą się pomysły studenta, który często zapomina co to znaczy pić z 

głową. Ma niezwykle dużo refleksji na ten temat i małymi kroczkami zdaję sobie sprawy jakie błędy 

popełnia i dlaczego. Zastanawiające jest co zmusiło go do owych refleksji. Otóż nie. Każdy może się 

dowiedzieć, wystarczy, że niech pije dwa-trzy dni pod rząd i jak się obudzi to ma tak samo długo 

trwającego kaca, depresje, zdrowy styl życia w rozsypce (szczególnie ćwiczenia fizyczne i dieta) i co 

najważniejsze niepoukładane myśli. Straszna rzecz. Brak sił do skonstruowania inteligentnej myśli, a 

jeśli jakimś cudem się uda to trudności w przekazaniu jej innym. 

Trzeba uświadomić ludzi o skutkach picia alkoholu i czasie na ich naprawę, który nie jest 

nieskończony 

Chcesz mieć czysty umysł? 
Pij z głową.  

„Lech free – nie pedalstwo, świadomy wybór!”. „Lech Free – bądź panem swojego życia” hasło 

promujące napoje bezalkoholowe, lecz nadal ze smakiem piwa. „Lech shandy – dla odważnych” 

prześmiewczy sarkazm, z szansą sukcesu. Trzeba odejść od stereotypu wyśmiewania osób 

spożywających słabsze alkoholu lub rezygnujące z nich. Niestety takie sytuacje są w życiu codziennym 

nastolatków oraz studentów. Oni są najbardziej narażeni na skutki przedawkowania alkoholu oraz są 

nadzieją w nauce, więc trzeba odpowiednio o nich zadbać. 

Zacznij widzieć, dopóki nie jest za późno, choć i tak jest już bardzo późno. 
 



Czas na pomysły 

Tworzymy bazę 

 Analizując ten projekt przyszło mi do głowy wiele pomysłów jak zwrócić uwagę ludzi na 

problemy z alkoholem. Pewnym punktem jest baza, wokół której chciałbym tworzyć. Ową bazą są 

informacje, o których po krótce zapoznałem państwa na tej prezentacji, mianowicie negatywne skutki 

spożywania nadmiernej ilości alkoholu. W jakiej formie? Publikacje internetowe i broszury. Można 

łagodnie podać takie informacje, lecz w obecnych czasach na mało kogo to działa. Trzeba „sprzedać” 

ideę w sposób wulgarny i drastyczny. Osoba czytająca ową publikację ma ją zapamiętać, informacja 

musi się jej uczepić i nie puszczać, więc nie powinna to być lektura do kawy, tylko „petarda”, która 

naprawdę zmusi czytelnika do refleksji. Jednym elementem broszury chciałbym, aby były zdjęcia osób 

przed spożyciem, po spożyciu bezpiecznej dawki alkoholu oraz przy upojeniu. Niestety nie zdołam 

załączyć przykładu, ponieważ nie specjalizuje się w fotografii. Byłby to element nawiązujący do hasła 

„Chcesz być przystojny? Pij z głową”. 

 Zamieszczona tam powinna być również instrukcja odmawiania picia alkoholu. Jak się nie 

stresować przy odmowie i nie ulegać. Pozytywne skutki odmowy. 

Ideą mojego projektu jest ukazanie wszystkim ludziom negatywnych skutków nadmiernego 

spożycia alkoholu. Akcja skierowana jest do wszystkich grup społecznych. Ludzie sami wyznaczają 

trendy i myślę, że przykład biorą z osób obecnych w ich środowisku, a niechętnie przyjmują informacje 

wpychane im przez mass media. Widząc, że ktoś stanowczo odmawia alkoholu, bo przyjechał 

samochodem lub jest w ciąży i zna potencjalne skutki tej decyzji, doceniamy ich silną wolę i inteligentne 

myślenie. Sprawia to, że chcemy być tacy jak oni, a także nakłaniać do zaniechania picia alkoholu, przez 

osoby którym może to sprawić krzywdę. 

Nastoletnia moda 

 Potrzebne są widoczne drogowskazy nakierowujące konsumentów na chęć zdobycia informacji 

o projekcie. Banery reklamowe to chyba niewystarczające źródło, lecz nigdy nie szkodzi i zawsze złapie 

kogoś na swój haczyk. Jeśli założeniem jest, aby ludzie zauważali znaki przypominające o problemie w 

swoim otoczeniu, należy wkroczyć w to otoczenie. 

 Młodzi ludzie w obecnych czasach mają fioła na punkcie mody. Wszystko co drogie i ich 

odróżnia jest „cool”, „yolo” czy „swag”. Wprowadzenie dedykowanych elementów ubioru to jeden z 

moich pomysłów. Oczywiście nie chce wyjść z inicjatywą stworzenia bluzy z napisem „Chcesz mieć 

czysty umysł? Pij z głową”. Chcę naprowadzić na niego poprzez zmysł dociekliwości. Dedykowane 

bransoletki. Nie tylko silikonowe, lecz także porządniejsze, modne. „O ładna bransoletka, gdzie 

kupiłaś? Dostałam od mamy, podobno ma mi przypominać o kacu hihi.” Taki jest zamysł, efekt nigdy 

nie jest do przewidzenia. Kto nie ryzykuje, nie powinien nawet myśleć o szampanie. Jeśli bransoletka 

nie jest przekonująca. Dla mnie jest, lecz przyznam szczerze musiały by być naprawdę ładne i rzucać 

się w oczy. Innym częścią garderoby mógłby być zegarek. Tu sprawa staje się jaśniejsza. Promowana 

myśl o uciekającym czasie. Zegarki z motywami „It’s too late”, „Last beer”, „Are you okay?”, “Are your 

group complete?” albo „Remember about hangover” wplecione w tarczę. Bransoletka jest elementem, 

który ma przyciągnąć uwagę innych i ewentualnie przypomnieć o sobie osobie w aktualnej chwili ją 

noszącej, lecz zegarek zawsze będzie przypominał o sobie temu, kto go użytkuje. 

 



 Oczywiste jest, że nastoletnia moda może także przekonać do siebie starsze osoby niż grupa 

docelowa. Rodzice rozmawiający z potomstwem o idei bezpiecznego spożywania alkoholu i odwrotnie 

to nie wymysł, to możliwe. Ludzie rozmawiają o wszystkim, więc dlaczego by nie o tym? Kobiety w ciąży 

także mogą nosić bransoletki i podczas nauk w szkołach rodzenia przekazywać hasła podczas rozmową 

innym młodym mamom. Wiadome jest też jak kobiety lubią takie gadżety jak biżuteria i rozmowy o 

nich mogą nie mieć końca, więc jest to dobry punkt zaczepienia. 

W kupie siła 

 Samemu ciężko się przebić z projektem, stawić czoła zarządowi. Jestem pewien, że moja praca 

także przez to przejdzie. Wykonuje ją sam, lecz przed tym oddam jakiejś bliskiej osobie do analizy i 

spytam co jest niezrozumiałe i co mogę dodać lub poprawić. Wiem, że praca zespołowa jest możliwa 

pomiędzy dużymi firmami. Nieraz słyszałem o wchodzeniu we współpracę wielkich marek z powodów 

charytatywnych i innych mających na celu pomoc ludzkości. Dlaczego nie połączyć się w celu 

uświadomienia konsumentom jakie zagrożenia płyną z braku pohamowań? Nie ma argumentów na 

nie. Pokażmy kierowcą jak wygląda wypadek dzięki symulatorom wypadków i dachowania. Akcje 

promocyjne ze zniżkami na takie pokazy byłyby petardą. Sama myśl o symulatorze wypadku jest 

zachęcająca, ale ludzie nie wiedzą, że istnieją w ogóle takie rzeczy. Wiadomo też jak działają na nich 

zniżki, a nawet darmowe zaproszenia. Po takim wypadku niewielu wsiadłoby ponownie za kółko pod 

wpływem alkoholu. Dajmy im jednorazowe alkomaty lub dołączmy do czteropaków/wielopaków piwa. 

Można nawet podnieść cenę artykułów, ale z marketingowego punktu widzenia sprzedaż wzrośnie. 

Według struktury poziomów produktów skonstruowanej przez Levitta, produkt poszerzony działa 

pozytywnie na wrażenia konsumenta. Wystarczy coś dodać do produktu podstawowego i artykuł staje 

się atrakcyjniejszy. Dlaczego by tego nie zrobić w imię słusznej sprawy? Współpraca z największymi 

klubami sportowymi/siłowniami w kraju oraz trenerami personalnymi pracującymi wewnątrz. „Wypij 

piwo, a my pomożemy spalić Ci te kalorie. Wpisz kod spod kapsla, aby wygrać darmowy karnet na 10 

wejść do siłowni X!”. Brzmi zachęcająco. Niezbyt? Ale działa na myślenie o samorozwoju osobistym. 

Każdy chce wyglądać jak Achilles, a czas ucieka i alkoholizm w tym nie pomaga. 

Przyjaciel 

 Bliskość innych osób to jedna z najważniejszych dóbr jakie nas otacza. Zwróćmy uwagę ludzi, 

aby uważali na siebie nawzajem. Wrzućmy reklamę do baru typu „Czy twój przyjaciel jest jeszcze w 

stanie sam wrócić do domu?”, „Sprawdź czy twój skrzydłowy jeszcze lata” lub po prostu „Pamiętaj o 

bliskich”, chociaż to ostatnie trochę psuło by atmosferę barową, ale jednak zmusza do refleksji. 

Badania 

 Akcje promujące zdrowy styl życia, uwzględniające spożycia piwa w nieszkodzących ilościach. 

Trzeba pokazać, że można żyć z alkoholem, a nie kompletnie go zakazywać i mówić, że jest zły. 

Wszystko jest dla ludzi. Badanie składu ciała zorientowane na alkohol. Specjaliści najlepiej wiedzą, jak 

działa on na organizm. Możliwość współpracy z wykwalifikowaną kadrą to wspaniała możliwość, a 

takowych osób w obecnych czasach nie brakuje. 

Kampania Piwowarska zdecydowanie powinna mieć swoją maskotkę! 

 Lew Lech lub król Tysk naprowadzi już najmłodsze dzieci na problemy przyszłości. Najlepiej od 

młodości wpajać najmłodszym ważne informacje, wtedy najwięcej się zapamiętuje. 

 

 



Zieleń 
Barwa kojarząca się z harmonią i bliskim kontaktem z naturą  

 Ideą projektu była harmonizacja procesu spożywania alkoholu przez gatunek ludzki. Ukazanie 

problemów ze skutkiem nadmiernego zażywania owego środka. Nie całkowite odejście od problemu, 

ale zwrócenie uwagi, że są ludzie, którzy mają problem z napojami alkoholowymi i ich nadużywają oraz 

są osoby, które nie powinny w pewnym okresie życia go spożywać. 

Razem można dojść daleko, ale tylko samemu można wyjść przed grupę i osiągnąć wielkość 
 

 Najgorzej zostać z problemem samemu. Kampania Piwowarska jako marka produktów, które 

mogą zaszkodzić zdrowiu i psychice człowieka chętnie wychodzi z inicjatywą pomocy osobom 

potrzebującym. Wystarczy chcieć pomocy! 

 Jestem studentem, często wychodzę ze znajomymi na miasto, znam bardzo dobrze sytuacje, w 

których alkohol włada człowiekiem. Te sytuacje nie są mi obce między znajomymi w mieście, gdzie 

studiuję, jak i również w domu rodzinnym z krewnymi. Ojciec boryka się z rakiem żołądka, bardzo 

osłabił go zażywając duże ilości alkoholu co spowodowało spadek jego odporności i rozprzestrzenienie 

się nowotworu po organie. Wiem w czym jest problem i jakie może mieć skutki. Samemu jako 

studentowi zdarza mi się przesadzić z alkoholem i wtedy czuję, że tracę cząstkę swojego życia. Myślę, 

że dużo osób jest w stanie oddać swoje uczucia względem spożycia alkoholu, ale wypowiedziane z ust 

osób najbliższych i sytuacje związane z nimi działają na nas najmocniej, wtedy zmuszamy się do 

największych refleksji. Problemy małe robią się ogromne, trzeba zacząć u podstaw i edukować 

najmłodszych. Nie zniechęcać, nie zamykać w niewoli, nie zakazywać, lecz nauczyć, wpoić do młodych 

głów ważne wartości. 

Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci  

 

Na zdrowie! 
 

 

 

 

 



Slajd dodatkowy. 

 Mój pomysł polega na zwróceniu uwagi na moralność względem bliskich w otoczeniu przy 

pomocy bodźcu wzroku oraz edukowanie w zakresie nauk o działaniu alkoholu. Społeczeństwo nie 

posiada dostatecznej wiedzy na temat działania alkoholu na organizm, co wpływa na konsumpcje w 

nadmiernych ilościach i powodowanie urazów zdrowotnych. Chciałbym pokazać, że jest możliwe 

picie napoi alkoholowych w ilościach, które nie szkodzą zdrowiu i powodują wystarczający luz, aby 

poczuć się swobodniej w towarzystwie/na imprezie. Mój pomysł to wprowadzenie do codziennego 

życia ludzi elementów, które naprowadzają ich na temat zdrowia i jakości życia, a po uzyskaniu 

odpowiedniej wiedzy, będą o niej przypominać. Rozpisałem się o tych elementach na 7 i 8 stronie 

prezentacji. Poza pomysłami zamieściłem także na prezentacji kilka przykładowych informacji na 

temat alkoholu, które zachęcają do odpowiedzialnego picia. 

 

Serdecznie pozdrawiam, 

Jakub Jarosławski 
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