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Informacja prasowa                

 
 

Rozmawiajcie zanim zaczną pić 
Branża piwowarska z programem dla rodziców 
 
 
Trwają ostatnie tygodnie ferii. W poniedziałek zimową przerwę od zajęć rozpoczęło kilkadziesiąt 

tysięcy uczniów z pięciu ostatnich województw. Część z nich spędzi ją w domowym zaciszu, inni 

pojadą na różnego typu obozy i wycieczki. Niezależnie od pomysłu na czas wolny, obie grupy są 

niemal jednakowo narażone na pokusy, jakie niesie chwilowe wyrwanie się spod wychowawczej 

kontroli. Tej zimy przedwczesną inicjację alkoholową przejdą kolejne tysiące nastolatków. Polskie 

prawo mówi wyraźnie: alkohol tylko dla pełnoletnich. Producenci piwa dodają: rozmawiajmy  

o nim z dziećmi. 

 

Rodzice mają niebagatelną rolę do odegrania w łańcuchu prewencji - powinni nie tylko zakazywać, 

ale rozmawiać z dziećmi o alkoholu; o jego miejscu w dorosłym życiu, o jego działaniu na organizm 

 i o negatywnych skutkach jego nadużywania. I to jak najwcześniej – mówi Danuta Gut, dyrektor 

biura zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego „Browary Polskie”, zrzeszającego 

największych polskich producentów piwa. 

Browary Polskie od 8 lat prowadzą kampanie edukacyjne, mające na celu ograniczenie dostępu do 

alkoholu osobom niepełnoletnim. Ubiegłoroczna edycja akcji „Pozory mylą, dowód nie”, realizowanej 

we współpracy z Komendą Główną Policji i pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości, włączyła 

prawie 300 samorządów w działania prewencyjne, prowadzone wśród sprzedawców i nauczycieli. 

Tegoroczną, przygotowywaną właśnie odsłonę kampanii, skierujemy w dużym stopniu także do 

rodziców – potwierdza Danuta Gut. Reprezentowany przez nią Związek, zainspirowany wynikami 

badań Instytutu DEMOS, jakie przeprowadzono w Wielkiej Brytanii w 2011 roku (konkluzje w ramce 

poniżej), chce propagować wśród rodziców wiedzę o tym jak w sposób partnerski rozmawiać  

z dziećmi, żeby ich do siebie nie zrazić, a jednocześnie opóźnić inicjację alkoholową i w rezultacie  

 



 

 

 

wychować odpowiedzialnego dorosłego człowieka. Kolejna edycja kampanii edukacyjnej skierowanej 

przeciw spożywaniu alkoholu przez osoby niepełnoletnie rozpocznie się wiosną 2012 roku. 

 

Rodzicu – czy wiesz, że: 
 

 

 

� otwartość na dyskusję z dziećmi przekłada się na ich późniejszy stosunek do alkoholu; 
 

� brak zainteresowania rodziców życiem i emocjami 16-latka dwukrotnie bardziej naraża go 
na problemy z alkoholem w wieku 34 lat (głównie na nadmierne spożycie); 

 
� brak zaangażowania rodziców w życie 16-latka zwiększa ośmiokrotnie 

prawdopodobieństwo sięgnięcia przez niego po alkohol przed osiągnięciem pełnoletniości; 
 

� najmniej problemów z alkoholem mają osoby dorosłe, które były bezwarunkowo kochane 
i akceptowane w dzieciństwie (przynajmniej do 5. roku życia); 

 
� najskuteczniejszy typ wychowania nastolatka to „twarda miłość” – konsekwencja  

i stanowczość, w połączeniu z partnerstwem i zaufaniem; 
 
Źródło: Jamie Bartlett, DEMOS, Under the influence, London 2011  

 

 

 

 

 
 
Więcej informacji oraz raport z przywoływanych badań DEMOS znajdą Państwo na stronie 
internetowej Browarów Polskich, w zakładce „Alkohol a społeczeństwo”: 
http://www.browary-polskie.pl/aktualnosci/alkohol.php 
 
 
 
Kontakt dla mediów: 
 

Joanna Pieniążek 

728 361 682 

Pieniazek@mcconsultants.pl 

 

 

 

 

 


