
Dzień dobry,  

naszym celem jest wymyślenie sposobu na to aby osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży i kierowcy 

nie sięgali po alkohol. Zarazem trzeba to powiedzieć w taki sposób aby to nie było skierowane do nich 

(bezpośrednio) ale żeby trafiło do rozumu bo to w tym tkwi meritum sprawy. 

Zacznę od przypomnienia wcześniejszych sposobów walki z tym problemem. Na piwach pojawiły się 

slogany typu: „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” jest to coś w stylu napisu na wszystkich papierosach 

„Palenie zabija” i jak wiemy, każdy widzi ale nikt nie bierze pod uwagę. Powiem prosto z mostu: jest 

to za słabe. Ludzie nie zwracają na to uwagi. Jestem osobą pełnoletnią i powiem szczerze, że widząc 

czy też kupując jakieś piwo może 1 raz w życiu max.2 zdarzyło mi się spojrzeć na ten napis ale nie 

wzbudziło to we mnie większych refleksji. Bardzo trudno jest wymyślić coś co efektywnie dotrze do 

odbiorców. Myślę, że zamieszczanie kolejnych tego typu haseł jest nieefektywne. Sprzedawcy 

również w sklepach mają obowiązek niesprzedawania alkoholu nieletnim ale nie mamy na to 

większego wpływu (to jest ich indywidualna sprawa) w sposób bezpośredni nie trafimy do kobiety w 

ciąży, która w domu otworzy wino. 

 Swego czasu w telewizji pojawiła się kilka razy kampania „Piłeś- nie jedź!” organizowana 

prawdopodobnie przez policje. np. (https://www.youtube.com/watch?v=kpEXmT6izkI). Chyba, że 

Państwa kompania piwowarska miało w tym jakiś udział. Ukazywały się krótkie filmiki np. opisujące 

wypadek, w którym zginęła jakaś osoba, dziecko a kierowca, który spowodował ten wypadek był 

pijany. Coś w stylu „kierowco zwolnij”. Sam przekaz tych filmów był dobry (obejrzałam je z lekkim 

zainteresowaniem) natomiast ich forma była bardzo sztuczna i kiedy się je oglądało wiedziało się, że 

jest to inscenizacja montażowa typu „komputer” i ciężko było to wprowadzić w swoje życie. 

I tutaj jest miejsce, gdzie chciałabym Państwu przedstawić swój pomysł. Mam w głowie projekt aby 

zrobić kilka filmów z udziałem właśnie kobiet, które były w ciąży, ludzi prowadzących po alkoholu, 

młode osoby (w wieku 21-28 lat) wziąć ich z prawdziwego życia z własnymi ich problemami aby to co 

mówią było wiarygodne.  

Przykład: film 1 minutowy, w którym na jednolitym tle siedzi kobieta na krześle i opowiada, że przez 

to, że nadużywała alkoholu podczas ciąży straciła dziecko, ma teraz kolejne i wie, że bycie matką to 

najcudowniejsze uczucie. Czasu nie cofnie. Teraz nie potrafi zapomnieć o tym że przez własną 

głupotę straciła ciąże.  

Kolejny przykład: mężczyzna w średnim wieku opowiada o tym, że będąc młodym myślał że po dwóch 

piwach może prowadzić samochód i się nic nie stanie. Przeliczył się, już nie był tak skupiony na 

drodze. Wystarczyła chwila nieuwagi 2 sekundy, ( to była noc) nie zauważył jak pieszy przechodzi mu 

przez jezdnie, stało się to tak szybko. Ma ogromne wyrzuty sumienia, że zabił człowieka. Nie potrafi 

już sobie spojrzeć w oczy. Albo kierowca zasnął/wjechał w drzewo w wyniku wypadku stracił nogę. 

Itp. 

Kolejny: młody chłopak opowiada o tym, że w młodości popełnił wiele błędów niektóre z nich były 

skutkiem przesadzenia z alkoholem. Razem ze znajomymi pojechali nad jezioro, była dobra zabawa, 

nie mieli umiaru w piciu alkoholu. Przesadzili, nikt z nich nie był w pewnej sprawności aby zapobiec 

temu co się wydarzyło później. Zaczęli się wygłupiać ze znajomymi, kolega skoczył do wody z 

pomostu, utonął. „Nigdy tego nie zapomnę.„-mówi. 

Jestem w stanie przywołać wiele wiele tego typu przykładów, są to rzeczy wstrząsające ale 

prawdziwe. Myślę, że nie będzie problemem znalezienie takich osób, które doświadczyły tych tragedii 

i opowiedzenie tego z serca. Dotrze to do ludzi z siłą i kopem, pobudzi do refleksji. Osoby, które to 

https://www.youtube.com/watch?v=kpEXmT6izkI


przeszły powinny chcieć zapobiec dalszym takim wypadkom i będą chciały się tym z innymi podzielić. 

Chętnie mogę współpracować z Państwem przy tworzeniu tego projektu, ponieważ mam dużo 

pomysłów na stworzenie takich filmików. 

 Chciałabym, żeby nie było to zrobione w sposób sztuczny ale po prostu takie jakie jest, wtedy lepiej 

to dotrze do odbiorców. Te filmy można puszczać w telewizji jako reklamy (ale nie tak często aby 

każdy miał tego dosyć) i między takimi programami (serialami, filmami itp.) jakich odbiorców chcemy. 

Serwisy takie jak „ipla.tv”, „player.pl”, „cda.pl” są to odbiorcy już starsi i myślę, że tam takie reklamy 

mogły by być zamieszczone bo każdy ma już dosyć reklam Internetu czy też sieci telefonicznych. 

Warto zainwestować w to część pieniędzy, jeśli zależy nam na efektywnej walce z problemem 

nieracjonalnego używania alkoholu a zwłaszcza jeśli to my jesteśmy jego producentem.  

Dziękuję za uwagę  
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