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Od kilku miesięcy tempo wydarzeń polityczno-społecznych 
i gospodarczych w naszym kraju uleglo znacznemu przyspiesze
niu. Zmia~y sa tak szybkie, ~e nie nadata za nimi nawet pra
sa codzienna. Cóż mówić o problemach, jakie jawią się przed 
periodykami obciążonymi długim cyklem wydawniczym? Proble
matyka, która stanowi przedmiot naszego pisma jest ściśle 

związana z wypadkami na scenie pOlitycznej, z życiem spo

lecznym i gospodarczym naszego kraju. Wiele razy na szpal
tach teg? pisma, jak również i w innych miejscach dawaliśmy 
wyraz przekonaniu, że oddzielenie problemów alkoholizmu i 

narkomanii od szerokiego kontekstu społecznego jest blędem i 
w przeszłości zawsze prowadziło do dz-ialart pozornych i nie
skutecznych. 

Zmiany, które nastąpiły i szybko postępują nadal, zmu
szają do przeglądu programów działań, do rewizji i weryfi
kacji stanowisk w zakresie polityki społecznej. Zespół nasz 
jest w tej dość szczęśliwej sytuacji, ~e rewizji takiej 
przeprowadzać nie potrzebuje. Stanowisku swemu w sprawach 
polityki społecznej (równie~ w dziedzinie alkohOlizmu) dawał 
bowiem wielokrotnie wyraz czy to w opracowaniach naukowych, 
czy publikacjach w prasie katolickiej illdrugiego obieguII, 

,DO niniejszego, trzeciego z kolei zeszytu IIWiosna, 
1989" przygotowaliśmy więc parę napisanych jUi: dawniej arty
kułów, których pUblikacja była uprzednio niemo2liwa. Są nimi 
prace Jana Karola Falewicza i Antoniego Bielewicza (obaj z 
IPN), omawiaj~ce centralne zagadnienia polityki wobec alko
holu. Antoni Bielewicz w swojej obszernej~ tródłowej pracy 
mówi o wiekach zmagań na scenie alkoholowej w I i II Rzeczy
pospolitej oraz w Poisce LUdowej. Jan-Karol Falewicz nato
miast o wspÓlnych tródlach zachowań patologicznych mlo
dziety polSkiej oraz o wnioskach, jakie płyną z tej diagnozy 
dla polityki trzeżwosclowej. 

Wśród prac przegl~dowych przedstawiamy równiet obszerne 
opracowanie Piotra Baronia o wpłyWie alkoholu na zdrowie so
matyczne, będące podsumowaniem wieloletnich badań autora w 
Akademii Medycznej w BiałymstokU. 
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W zeszycie prezentujemy dwie prace badawcze. Aleksander 
Markiewicz z Koszalińskiego Ośrodka Badań Naukowych przed
stawia dalszy ciąg zamieszczonych w pierwszym zeszycie na
szego pisma wyników badań społeczności lokalnych. Praca Ma
cieja Pałyski i Hanny Radomskiej z Instytutu Psychiatrii i 
Neurologii omawia wyniki badań opinii instruktorów harcer
skich. Artykuł ten koresponduje z aktualnymi przemianami w 
tym środowisku i z odbudową w oparciu o stare wzory Związku 
Harcerstwa RżeczYPospolitej. 

Pięć tekstów publikowanych w dziale ·zatytułowanym "Z 
badań i doświadczeń zagranicznych" inforJt:luje Czytelników (w 
bardzo syntetyczny i uproszczony sposób) o niezwykle intere
sujących nowych kierunkach terapeutycznych i innych proble
mach lecznictwa odwykowego poruszonych na konferencji w Do
bieszkbwie pod Łodzią, która odbyla się w dniach 1-4 czerwca 
1989 r. 

W dziale recenzji omawiamy monografię, . dotyczącą badań 
transkulturowYch w problematyce alkoholowej, która ukazała 
się w ubiegl~ roku w Stanach Zjednoczonych (recenzent Igna
cy Wald) oraz książkę Kazimierza Frieskiego i Roberta Sobie
cha poświęconą narkomanii (recenzent Ludmiła Boguszewska). 

Numer zamy~a obszerne sprawozdanie Hanny Wehrowej z IV 
Kongresu ISBRA w Kioto, który odbył się w Japonii w połowie 
1988 r. Autorka pisała o tym w ubiegłym roku w Problemach 
Alkoholizmu. Obecnie ·przedstawia znacznie obszerniejszą in
formację. 

W numerze niniejszym, wobec braku tekstów, ograniczamy 
się tylko do jednego sprĄwozdania z kongresów zagranicznych. 
W dalszych numerach obiecujemy się poprawić. Prosimy o nad
syłanie materiałów. 
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