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Prezentujemy ostatni już materiał ﬁlmowy z kampanii „Posłuchaj znanego człowieka, co
złego na drodze Cię czeka”. Dzisiaj niebezpieczne zachowania na drodze, w znany sobie
humorystyczny sposób komentuje kabaret Czesuaf. Wierzymy jednak, że do sprawy
bezpieczeństwa na drodze, każdy podejdzie poważnie i udostępni ﬁlm dalej.
"Posłuchaj znanego człowieka, co złego na drodze Cię czeka” – to kampania promująca bezpieczeństwo na
drogach, w której osobowości ze świata sportu, muzyki, kabaretu i mediów, komentują ﬁlmy ukazujące
niebezpieczne sytuacje drogowe.
Tym razem niebezpieczne zachowanie na drodze komentują członkowie kabaretu Czesuaf: Wojciech
Kowalczyk, Olga Łasak, Maciej Morze, Tomasz Nowaczyk. Kabareciarze w znany sobie, humorystyczny sposób
komentują nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego. Nie zabrakło także muzycznego
akcentu! Zachęcamy do obejrzenia ﬁlmu i liczymy na dalsze jego udostępnianie z nadzieją, że komentarze
znanych osób, dotyczące nagannego zachowania kierowców, utkwią w pamięci odbiorców i przekonają ich,
jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wierzymy, że dzięki tej kampanii prowadzonej przez
kilkanaście tygodni we współpracy ze znanymi osobami, użytkownicy dróg powstrzymają się od manewrów,
które pomimo pozornego przekonania, że przyspieszą nieco dotarcie do celu, w rzeczywistości powodują
bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa na drodze.
Dziękujemy wszystkim osobom zangażowanym w stworzenie tej kampanii i jej wsparcie!
A byli to:
Paweł i Łukasz Golec - W muzyce i sztuce czasami idzie się pod prąd, ale na autostradzie
niekoniecznie...
Jerzy Ciurlok - Jerzy Ciurlok czyli słynny Ecik z kabaretu Masztalskich komentuje zachowania kierowców
w okolicy przejścia dla pieszych.
Kabaret Czesuaf - Członkowie kabaretu w sposób humorystyczy poruszają jakże ważne kwestie
bezpieczeństwa na drodze.
Justyna Święty-Ersetic - Przejście dla pieszych nie jest miejscem do zawracania samochodem.
Krzysztof Hanke - Polscy kierowcy są znani z takich "niekonwencjonalnych" działań...
Krzysztof "Jankes" Jankowski - Jeździjmy z głową, a nie z głupotą
Jarosław Juszkiewicz - Nie pozwól, by Twoim zachowaniem na drodze kierowała głupota.
Kajetan Kajetanowicz - Lepiej stracić kilka minut w życiu, jak życie w ciągu kilku sekund.
Piotr Kupicha - Uważajcie na siebie, patrzcie na znaki i ograniczcie prędkość...
Łukasz Piszczek - Kierowca tego samochodu powinien na jakiś czas odpocząć od siadania za

kierownicą...
Jakub Przygoński - Jeśli chcemy poszaleć, polecam pojechać na tor.
Maciej Giemza - Nawet ścigając się, nie podejmuję takiego ryzyka, jak ten kierowca.
Adam Małysz - Zastanówmy się dwa razy...
Mariusz Kałamaga - Boście nie są sami na drodze...
Mikołaj Marczyk - Pamiętajcie: ulica to nie tor wyścigowy
Karolina Pilarczyk - Samochód to narzędzie, którym możemy zabić...
Krzysztof Respondek - Lepiej 20 minut później, niż 20 lat za wcześnie…
Teresa Werner - Przepisy należy nie tylko znać, ale się do nich stosować.
Maciej Wisławski - Obowiązujące przepisy musimy absolutnie przestrzegać
Marcin Wyrostek - Szef bandy wyrostków ostrzega...
Bartosz Zmarzlik - Nigdy nie wiemy, jaki zakręt nas czeka...
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