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ZMIANY 1/ SP02YIIANIU .PRZEZ MlOOZIE2 NAPOJilW AlKOHOlOWYCH 

BAOANIA MOKOTOI/SKIE Z 1984 I 1988 ROKU 

I 
W pie~w,szej polowie la.t 80-tych wiele m6wilo si~ i pisalo 

a nadutywaniu alkohol~ i jego·skutkach l jako a prablemi~ spo
lecznym wielkiej wagi. Swiadomo.sc' rozmiaru . te'go problemu zna

lazla swoj~ odbicie. w ustawodawstwie. W 1983 roku uchwalono 
l'U5taw~ a wychowaniu ~ trzetwQsci i przeciwdzialaniu alkoho-

\ . 
l'izmowill. Min~lo kilka laL Spoleczne zaintere~owa!lie proble-
~em wyraznie opadlo, .zapel<!ne zduszone ostJ;O odczuwalnyl'TJ k,ryzy
se~- ekonomicznym i p~zeabrateniami' politycznymi. A tymczas~m 
sprawa pozostaje ciqgle aktualna i warto wie'dz'iec' jal<ie zmiany 
zaszly w zakresie pici~ alkoholu w okresie funkcjonowan,ia wy
m'ienionej Ustawy. 'Nazwa tej Ustal>/Y z?wiera haslo programOl'le:. 
"Wychowanie w trzetwosci ll !. Przedstawiane w tym raparcie ba

dania po~rsdnio odnosz~, si~ do tego hasla. Ich eelern bylo qzy
skanie odpawiedzi na pyt~nie: ezy w ost~tnich la~ach zaszly 
zmiany W strukturze i rozmiarze picia napoj6w alkoholowych 
p-rzez mlodziet? 

Wynik'i pierwszego etapu ,badart byly opublikowane w 8iule
tynis IPN (11).··Naswietl~ly one roz~iar pieia napoj6w ~lkoh~
lowych przez mlodziet ze szk61 ponadpodstawowych M6ko.towa, 
najwi~kszej warszawskiej d·zielniCY. Dotyczyly t'oku 198,4. We 
wsp~mnianym artykule podj~to tei pr6b~ p~rownania.i5tniej~ce
ga w6wczas stanu z wynikami prac wczesniejszych, prowadzonych 

przez inn~ch autor6~, zwlaszcza z wynikami inieresuj~cych 
badari A.~wi~cickiego. Zesp61 Swi~cickiego b~dal mlodziei war~ 
szawsk~ w latach 1962-4 i w 1972 roku (9, 10). W~r6d mlodzieZy 
r61:nych kategorii wieku stwierdzil wyra.iny wzrost .spoiycia al

kohol~. Wi,zalo si~ to, g16wnie ze wzrostem rozpows1echn~~nia 

pic.ia w6dki 'u 9bo~ga plci. Por6wnanie wynikow badai;1: mokotow-' 
skich z 11984 roku ze stanem w.19~2 roku, opisywanym pI\zez 
,Swi~cickiegoJ napotkalo na liczne ograniczenia_metodologiczne. 
Uzyskano w efekcie informacje, bardzo wycinkowe i nie~ci51e. 

Wskazyw~}y one -raczej na podobieristwa.· a nie rclinice, w pi

ciu nap6jow alkoholowych przez mladziei szkolnQ Z lat 1972' 
i 1984. 
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Nihie~szy rapart opiera·si~ na. danych w pelni por6wnywal
nych, uzyskanych od kilku tysi~cy dziewczQt i chlopc6w. Daty

ezy lat 19B4-t9BB. 

Metoda , 
W 1984 i 198"8 roku przeprowadzonp .. badanla anki)etowe we 

wszystkich szkdlach ponadpod5taw~wych Mokotowa. Wybrano popu-· 

lacj~ pierwszokla5i~t6w w ~~czQtkowym okresie ~Dku 5zkolnego, 

a wi~c mlodziet w -przewadze lS-letniq. W 1988 roku ~ci~le 

przestrzegano utrzymania takich samyc~ war~nk6w badawczyc~,· 
~akie ~astosowa~e byly eztery l~t~ wcz~~n~ej. Badano uc~niciw 
z tych samych 5zk61- z tego samego poziomu klas (I kIBSY). 

Id~ntyczna hyla tei, pora rok~,' W kt6rej prowadzono badaMia 
(druga~'{{ekada patdziernika), a taki.e ankleta (10, i -typO ankie

ter6w. Ankieterami b~li stude~ci,.instruktorzy· hareerstwa, 
kt6rzy przedstawlali si~ w sz~olaeh jako, a~oby prowadz~e~ 

bad'ania dla Instytutu Psychiatrii i Neurulogi'i . 

. W ananimowej ankieqie pytano 0 ehaI:"ak:ter'Ystyk~ ostatniego 

przy-padku pieia pos,'zezeg61nego! rodzaju napaju: piwa, wina, w6d

ki. (Ial, .1). Pytano, kiedy badany ostatni raz pi! dany rodz?j 
n~poju tile dni ezy miesi~cy przed badaniem), il~ ~6~czas wy

pil i z kim pile W konst~ukeji narzQdzia badawpzego wzorowano 

.siQ na ankieeie 5tosowa~ej przez zesp6l ~wi~eiCkieg~ (1). . . " 

~wiQeieki po~o5tawial pytanla otwarte. We wlasnej ankieci~ ~a-

mieszezono skale adpowiedzi, a respondenci ~~kre~lali ~dPowied

nie punkty s~ali. Nie ujawniali wi~c charakteru pism~, magii 

mie¢ pe1ne poezuei~ anonimowo~ci badari. , 
MetqdQ bada.n rozmi~ru pieia alkoholu opart~ na informa

cjach 0 ostatnlm przypadku pieia stosowano w Polsce wielokrot
nie na' pr6bach krajowych z populacji doras'lych 0,9,13) i w 
badan-iach nad! 'mlodziei~ (1,7,9,10). Me'toda' ta rna ,szereg· wala-," 

r6w. ale r6wrliei: braki. Jej waler'em jest ~a, ie adwoluje 5i~ 
bardziej do opisu fakt6w, anli:eli do ich aeeny •. Oczek'uje ad 

respondenta ty~ko charakterystyki poJedync.zego zd~rz'enia, 
a nie' uog61nionej autacharakterystyki,' ktdra wZbudza6 mai:e 

~syehologitzne m~chanizmy obronne zafal~zo~uj~ee abraz. Bra

kiem jest natamiast to. ie nie jest bezposre~~i~ miar~'cz~
sto~ci ~icia i 'upijania si~. 
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~wi~eieki przyjm~wal, te "o~res, kt6ry Oplyn~l ad dnia 
,pieia do dn,ia badania ora2 9d dnia badania do nast~pnego przy
padku pieia jest prawdopodobnie, W stosunku do, duteJ liczby 

I _ 

badanych, jednakowy" (10). Zakladal te'z, ±e wy'pita w cZasie 
ostatniej okazji ilo~t ~lkoholu' odpowiada ~rednio 'ilp~ci zwy
,kle ~ypijanej. Te zalolenia poddawano krytyce (3,4). W ostat
nich latach zesp61 autorow"z IPiN stosowal zmodyfi« lw1m~ me
tod~ pytaj~c' 0 trzy"o5tatnie przypadki picia (wg ll). W' ni
niejszej praey traktuje 5i~ in~ormacje 0 ostatnim przypapku 
picia raczej jako'wzgl~dne wskainiki rozmiaru spoiywania .na7 
poj6w'alkoholowych.·P~zyjmuje si~, te im wi~cej ezasu uply
n~io -od bstatnie~o pieia, tym wi~ksze jest prawdopodobieristwo, 
:te jest to 'sporadycz-ne spo,tycie alkoholu. Inaczej m6wi~c, 
wsr6d os6b pij~cych niedawno, kilka- kilkanascie dni temu 
jest 2naGznie wi~cej os6b 'pijiilcych -czli!sto,. nii: w~-r6d tyeh, 
ktorzy pili przed kilkoma miesiqcami czy tygodniami. Dla po
r6wnart mi~dz~grupowye~, dla badania :t;inian zachodziilcyoh ~ zbio
rowosciach, ta metoda pomiaru Jest.wystarczajiile8, a jej wa-

l~ry, ·m.in. prostata - waite agranicz~~, kt6re z sobiil niesie. 

Wynik~: Dane'og6lne 

Kontrola por6wnywalno~cl pr6b 

Badaniami obj~to:' 
- w 1984 ~oku 34D2.osoby (92% populacji plerwszokl~slst6w),' 
~ w 1988 roku3918 os6b (94% ww. typu, popu1acji). 

Zar6wno w 1984 jak 1 1988 roku w badanych, probach znalaz
'~o si~ 47% ehlopc6w 1 53% dziewczQt. W obydwu ro~znikach z 11-
ce6\~ ag61noksztalc~cyCh pochodzilo po: okolo 40% mlodzie_iy, ze 
srednic~ szk6! zawodowych (licea zawodowe i technika) - 24%. 
z zasa.dni81;ych ,s;Zk61 z9wodowych 36\. Wskainik op6inienia 
w nauee (stars~e roczniki w I klasach) ~yrios!l dla chlopc6w 
w . .obydwu pr6bach p'o okolo 18%,j ,dla dziewczQt - .w 1~84 roku 
12,5%" a w 1988 roku - 9,7%. (R6L':nica ta, chee niewielka" 
jest znacz~ca statystycznie - chi kw~ = 7,83;. p( DiDI); 

Podsumowujiilc mOL':na- ocenic, ie pr6b~ odpawiadaj<,l bardzo 
wysokim standard!)m por6wnywaln'o~ci:' odnosnie do chlopc6w po- " 
dobie~stwo jest ~bliiniacz~ll, w ptzypadku dziewezQt - znaczne. 
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Ewentualny wplyw ingeruj~eego czynnika wieku (ezy raezej czyn
nikow nieprzystosowania i wieku) na wyniki por6wnan - poddawa-. 
m! kontrplL Blidzie a tym mowa w dalszyeh cz~'sciach tekstu. 

Spos6b opracQwania danych a~kietowych 

8adani.dysponowali kilkupunktowyrni skalami odpo~iedzi. 

Ola sprawdzenia istot~osci r6znie mi~dzy danymi.z 1984 i 1988 

roku d/y,chotomizow~no rozklady odpowi'edzi w przedzialach naj
bardziej roZnieujqcych oraz stosowano test chi kw,. przyjmuj~c 

jako dolnQ granic~ i~to~nosci p( 0 , 5.' Wyst~pujqcym w ankietach 
przypa~kom "braku odpowiedzi na pyt~nie" nie nadaw~no arbi~ 
tralnie jakiej~ wartosci; wyl~tzano-je z por6wna~. Przypadki 
te tiyly nielicz~e' (na og61 2-3%) i wyst~pow~lY z podobn~ cz~
stotliwosci~ w 1984 i 1986 roku. 

" Por6wnanie rozp'owszechnienia picia oparto na dwoch ro
dzajach wskainik6w: 
cz~stosci wyst~powania os6b. kt6re nigdy nie pily danego 
napojuj 

~ cz~stosti wyst~powania: a? os6b. kt6re pily w okresi~ 1-15 
dni przed' datq badania .(wzgl~dn~ wskainik· cz~stego lub bar

dzo, dz~stego picia). b) OS~b, kt6re p~ly w okresie 1-4 dni 
przed datQ badania (wzgI. wskaznik bardzo cz~stego pieia). 

5twierdz~nie lub' nie stwierdzanie zmian w zakresie ten
dencji do upijan~a si~ opiera si~ w tej pracy na porownaniu 
ez~stos~i. wystli:powania os6b, kt6re w czasie' osta.tniego przy
p"adku picia napoju alkoholowego spoiyly go w ilcG ci wyrail'}ie 

. nieumiarkow~ nej. Poza ,tym w analizie por6wnawczej poslugiwano 

si~ pewnym, stosowanym takze przez' Innyc~ ba~aczy, wskainikiem 

pijackiego stylu spo.zywa-nia alkoholu: pieie "bardz~ ez~sto ' 

"I du2a". e~dzie to dokladniej okre~lone niiej. 

~ozmiar pieia alkoholu w 1984 i 1988 roku 

Na podstawie danych a czasi~, ktory uplynQl 'od ostatnie
go spoiyeia piwa, wina, w6dki;.~tworzono zmiennQ okres~aj~eQ 
rozpow5zechnienie pieia alkoholu nie,zalei:nie ad rodzaju na

poju, ~ kt6rym alkahol spoi:ywano. Najbardzi~'j in~eresujQce, 
wyniki dotyczQ: "a) liezby chlppc6w i dzie~czQt nigdy nie 
pijQ~yeh alkoholu, b) takich aso·b. kt6re pily w okresle 1-4 dni 
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popr~edzaj~cyeh dat~ badania (wzgl~dny wskafnik bardzo ez~
stego piela) oraz e) os6b, kt6re ~ ristatnieh 1-4,dniach spo-
2yly w czasie ~ednej okazji 6~ i wi~cej 9 100% 'alkoholu -
.ilosc wprowadzaj~ca mlodzie2_ w, stan Jpojenia (s,tyl pijacki). 

Pi-zyj~to, 2e przynajmniej 60 gram 100% "alkoholy w'ypi to spo-
2ywaj<;!c powy2ej 4 bute,lek piwa I lub p,owyiej 1&2 bu'telki wina I 
lub okolo 200 ml b~di wi~cej w6dki. 

Wyniki po<6wna~.og61nych danych I )984 i )988 <ok. za
wiera tabela 1. 

Tabela,l 
Liczby chlopc6w utrzymuj~cych abstynencj~ alkoholow~ s~. 

M 184 i 'sg roku podobne -' obejm~jQ okolo 1/5 ~~pulae~~ pierw
szoklasistaw. Z drugiej strony znacznie zwl~kszyly si~ lie~~ 
by chlopc6w cz~sto pij~cych i cz~sto upijaj~c~eh si~~ W 
okresie 4 dni p~zed wypelni~niem an~iety plio W· 'S4 roku 

10,S%,'chlope6w, a w'~8 roku - ~6,6%'i upilo si~ w wymienionyeh 
4 dniaeh odpowiednio - 4, 2% i 6.4%~ Oznacz~ to, ie w 1988 roku 

liczba mlodych chlapc6w -intensywnie pij~eych byla prawdopo

dob~ie ,at 0 50% wi~ksza nit w 1984 roku: Do~l~dniejsza _anali
za, uwzgl~dniaj<;lea ezynniki wieku,op6tnienia w nauee wykazala , 
ie te niekorzystne zmiany jak i stabilnosc absty.nencji doty
ezyly zar6wno u~zni6w op6tnionych w nauee jak i nieQP6tnio
nych. 

Inaczej i korzystniej pr~edstawia si~ sprawa odnosnie do 
dziewcz<;lt. Znacz'i!co zwi~kszyla si~ liczba abstynentek - jed
n~kte t~lko wsr6d·dziewcz~t nieop6tnionych w nauce. Zwi~k~z~
nie si~ zachowan abstynenckich nie obj~lo wi~c grupy uc~en- . 

-nic'gorzej przystosow~nycb do. nauki szkolnej. Ws~6d pierwszo-, 

klasistek cz~stosc. wyst~powania os6b intensywnie pij~ciych 
byla podobl",la w'84 i '88 roku (tab. I") - co potwi~rdzalo -5i~ 
na pr6bie mlodszych i'Starszych uczennic. Tym niemhiej r6w-

"niet wsr6d dziewcz~t zaznaczylo si~ pewne nasilcnie'siq cz~

stadei picia. W~8 rok~ nieco wzrosly wario~ci w~katnik6~ 
odpowia~8j~ctc~ czterem ostatnim P4nktam skali cZ~5to~ci pi~, 
aia, ~t6re l'lilcznie mO~li<;! 0 okr_esie od 1-30 dnl przed dat~ ba
dania. W"88 roku.27% dziewcz<;lt pHo w taki~ okresie, a w lS4' 
<oku - 23,5% (chi ~kw.= 5,98; p(O,02). 
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Jabela 1 
Razmiar pieia ~apoj6w alkaholowych przez mlad~iet z I klas 
panadpodstawawych 'w .1984 i 1988 roku . 

Par6wn~nia wg ~astosowanych miernik6w i plci, 
- w liczbach bezwzgl. i odsetkaph bad'anych 

~ , 
I I Rok 1984' : Rok 1988 I 

·1 :,== = = = = = = = = = =;" = === f==== = = = = = = =:: = = = = =:=== = = = = = ;:.=== = = = = = = = =::= =~ 
: : Nigdy nie pilo alkoholu . I 
I I. I I 

: Chlopcy : 333 (N=1546): 345 (N=1741) : 
: : 21,5% : 19 I 8~ : 
I 'I I 

: Oziewcz~ta I , 3~5 (N=I713): 58,6 '(N=2010) " **~ 
.: :..-' 23,1% : 29,2% (chi .kw.=17,~7) :, 
I • ~ I 1 

Og6lem I 728 (N=.J259): 931 (N=3751) ** :' 
: 22,3\ : 24,8% (chi kw.=5,95) ,.: 
: Pila w asta·tnich·1-4 dniach: 

Chlopcy, ' : 165 (N=1546): 289 (N=174l) *.~ 
f 10,8% I 16,6% (chi kw.=2·3,16) I 
I I ,o', t 

Oziewcz~ta :, 162 (N=I71J): 194 (N=2010) : 
., : 9,5'0 : 9,7%. : 

:Og6lem : 327 (N=3259): 483 (N'3751) **~ 
:- ' : 10,0% : 12,9% (chi kw.=13,79) : 
I I ' ,t 

.: : Upilo' si~.w astatnich 1-4 dniach: .: 
I I I 
: Chlopcy : 65 (N=1546) I,ll (.N=1741) , .,*. : 
I I 4,2% 6,4% (chi, ,kw.=7J~ 2) " 
I I ' I 

: Dziewcz~ta : 22 (N=I713) 28 (N,,2010) :. 
: : 1;3% 1,4\ : 
I I I 

: Og6l:em : 87 (N=J259) 139 (N=3751) *.: 
I " 2,7% 3,7% (chi kw·.=6,OO) I 

: -:--- - - - - -.":'. - - - - - --.!. --- -- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - ,- -: ~ - - - - - - - - -.! 
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Innej dynamice ule9a10 picie u -chlopc6w anileli u dziew

cz~t. W 1984 roku li~zby nJgd~' nie pij~~ych ~lkOhOl~ i pij~
cych. w ostatnich 4 dniach przed dat~ badani~ byly odno~nie 

. 'do chlopqSw t dziewcz~t' ,pOdobne. ~'I . 'S8 roku wystqJjily zaska

kuj~co duze ~pznice (tabela ,IL U dziewcz~t - w porownaniu 

z chlopcami - bylo w 'S8 roku wit::cej os6b' utrzymu)~cych absty

nenc}t: C< 29,2%., M'19,8%i chi kw.= 43,6; p< O,ePH i mnleJ 

osob bardzo cz~sto pij~,cych (K 9,7%, 'M' 16~6%; chi kw. = 40,15'; 

p<O,OOl). 

Jednorazowo 'wyp~jana ilo~~- alkoholu \If duzym. s~opniu r6t
nU:a chlopcow od dzie~cz'!t zar6wno w:tS4- jak i 'BS roku, (ocz:'y

wi~kie' na niekorzy~~ .chlopc6w) I ale \if 'BB roku rOi:nica ,stala 

si~ jeszcze' dobitniejsza. 
Ujmuj~c og61 mlodziezy rozpoczynaj~cej nauk~ _w szkolach 

ponadpbdstawow)!ch "1okoto~a -' bez, wyro2:niani·a plci - st~ierdzq
no, 2:e wystipilo 'zwi~kszenie liczby os6b utrzymuj,!cych ab~ty

nencj~ z 22,3%_ do'24,B%~ Wzrost b~l nieduzy (0 il%), ale sta

tystycznie istotny. Z drugiej' strohy zarysowalo ,sit::- zriaczne 

zwl~~szenie si~ kategorii' os6b int~os~wnie pij~cyeh. Wed lug 
w'skainik6w ptzedstawio~ych w tabeli~ l,kategoria osdb bardzo 

cz~sto pij~cych zwi~ks'zyla si~ 0 29% (z 10,0 do' 12,,? punkt~w), 

a bardzD cz~sto i duio pijqcych - 0 37% (z .2,7 do 3,7L 
, ' .' -

Dysr.usja - CZ~S~ I 

P~zedstawi~ne wyi:ej wyniki dotyczq danych 'pochodzqcych,< 

z jedne'j z dw6ch ankiet, kt6r~ wypelniali ci sami resp,0ndenci. 

Oruga ankieta 0 nazwie NAN dotyczyla r62:nych subs:tancji uZa

le1!liaj~cych m.,in. alkohollJ. Material pochodzqcy z ankie~y 

NAN op'racowal g16woy kooI"dynatoI" dn(giego e~apu, bada~:" K.Ost~

szewski 6raz.E.Kurowska i A.Brirucka' (5,6). 

Autorz~ wykazuj,!,' 2:e w 1988 roku -, w por6wnaniu Z .1984 rokiem 

- znaczqco zWit::kszYla si~ liczba takich domow, .w.ktdrych wokre

~ie ostatniego·roku nie pilo si~ alkoholu. Pewne zwi~kszenie 
si~ zachowari abstynenckich obj~lo wi~c nie tyiko populacjt;: 

mlodziei:y ale i jej rodzicdw; Wyniki te.s~ 2go~ne z hipotezq 

wysuni~tq pr:zez A.iielil1skiego (13), m6""iq'c~ 0 stopniowym- ,wzro-

scie ~ spoleczelist-wie',.postaw proabstynenckich. Au_tor zaznaczB, 

ze _przegl<;!d .. badan epidemiologlcznych' przepI"owadz~mych na prdbach 

119 



· k'rajowych (w latach od 1961 do 1"987) wskazuje na to. ii rozmiary' 

· abstynencji s~ stabiine. 00 tezy 0 rozpowszechnianiu si~' prz~

konaM, a naw~t zachowaM proabstynenckich dochodzi wi~c Zie-. 

li~ski' wbrew przytaczanym przez siebie danym empi~ycznym. 

AutoI" ·przeprowadza 'dedukcjEi, w kt6reJ w'ainrm ogniwem S',Ci! wyni

ki jego badaM .n"ad .p~zekonaniami .proabstynena::kimi. Odpowiedzi 

ankietowe wykazaly znaczne I'ozpows'zechhienie takich przekonar'i. . , 

W'i~kszo~t! badanych wyrat.ala np. paparcie dia zwyczaju 9~r 

dzenia bez alkoholu ~wi<i!t i iabaw publicznych.· Ai ako16 :li3 
iespondentdw ·deklarowala popareie dla bezalkoholowydh Jesel 
i prywat.nych imp.re.z towarzyskich wyprawianych w~r6d doroslych. 

Autar wymieriia tei inne pr?e.slanki:. ek0!10miczne i zdrowotne 

sku:t;ki kryzy'su' gospodarczego , uwratliwierJie ~poleczer'istwa na 

p~oblemy ekolo~iczne. a wraz z tym na rdinorodrie ska~enia die

ty. W wywodzie~ tym brakuje wzmian~i'o ro1i o'ddzialywar'i pro':" 

filaktycznych ukier'unkowanych .wprost na probl~my alkoholo,we 

1 na krzewienie trze:lwo~ci. Czyiby autor uznawal je za nle

Istotne7 

Wiadomo, :ie w latach 80-tych Ko~cidl ulntensywnil dzialal

no~t! t:rzetwo~ciow<i!. Nawolywal do wstrzemi!;:tliwoS:ci IUb absty

nencji W clasie ~wi-Cft retigijnych, w dniach przyjmowania Sa",:, 

kramenidw ~~'t W okresach adwentu, wielkiego postu i sie~pnia. 

To wla~nie Ko~ci61 ni~jednokrotnie sku:tecznie inicjowal wy

prawianie bezalkoholowych wese!. .Reakcje 5poleczel1st~a na 

apele Ko~cio-la d. okr,esriwCf abst)tnencj~ b~dal A.Bielewicz (2). 

Badanla dotyczyly' sierpnia 1986 roku. WedlOg wynik6w tych 

tJJda~ 10% osdb·pij.cyehzareagowa10 na apel pozytywnie. 
'Ne to" Ze cz~~1! ludii skionna jest do poz.ytrwnej're.akcji na 

otwarte, bezpo~rednle apelowanie a okreS\1wCf' abstynencj~ (lub 

cho~by. o'gra'rHczenie picia) wskazujCf r6wnie.t badania autorki 

i K. Bobrowskiego, ktdre'prowadzono w~rdd mIodzie1:y z .m~skich i 

· szk·61. zawodowych w ramach ewalu'acji ml:odz.L~·:i,owego programu 

profilaktycznego ~Pr~ba Sil'l ~12). Rapo~t z tych-badal1,pre

zent,?wany jest we. wc'ze~niejszym tamiku "Alkohalizmu! i Nar

kamanii". \ 

WracajCfc do addzialywal1 Ka~ciola, warto wspomnie~ 0 
~. . 

jeszcze jednej, budz~cej kontrowersje farmie. Zdarzalo 'si~, 

,zdaje 5i~ nierzadko, ze ksi~:ia sklania1i d~ieci przyst~puj~ce 

do I Komunii ~W., bi przysl~galYI' te zacho~aj~ ab5tynencj~ 
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alkoholowQ do pelnoletno~ci. Przysi~gi takie objQ~ mogly mlo

dzie2 ko~cz~cQ 15 ~at w 1988 roku, a pr~yst~pujQcQ .do I Ko

munii nf! pocz<;ltku lat BO-tych. Je~li zdarzalo si'~- to wcze
~niej, to prawdapodobnie w znacznie mniejszej skali. 

Z biegiem 1at BO~tyeh ag61ny wpl~w Ko~ciola nableral 

sily, rio wyra2alo 5i~ dynamicznym rozwoiem,wsp61not religlj

nych. Wydaje si~, ~e inne instytucje nie odegraly w szerszej 

ska1i rali w za~res~ie profilaktyki u1<ierunkowanej na problemy 

21koholo~e. Ustaw~~ zie5zt~ nienajlepszQ. wt~cz liberalizowano. 
Spoleczny Komitet Przeciwalkoholowy .prowadzil ne terenie 

5zk61 dzialalno~~ op2rt~ na przestarzalej koncepcji, kt6r~ . 
. w gwiecie uznano za nieefektywn~ •. Polega bna g16wnie na stra-

5zeniu mlod~le~~ zg~bnymi 5kutk~mi piela. Pozytywnych alter

natyw wobee pieia coraz bardziej brakowalo, narastaly tru~~o~ 
~ci 2yciowe~ W spol~cze~stwie nas~lalo si~ poczucie braku po~ 

zytywnych perspektyw, rozszerzal si~ klifuat hezradnodci, roz

dratnienia i depresji. SQ to wszystko czynniki sklaniajQce 

do picia a1koholu." ~obec takiego stanu rzeezy nic dziwnego , 

ze dzialalnosc trzetwosciQw~ miala slabe przebicie. 

Wydaje si~ zrozumiale, ie· na oddzialy~anie pr·ofilaktyczne 
. , 

- w tym oddzialywanJ.a Kosciola - dziewcz£;!ta sOl tiardziej poda.tne 
anizeli ·~hlopcy. Dzlewcz£;!tom jest latwi~j u·.trzyma'l:! abstynencj~. 
Nacisk otoczenia w kierunku pic'ia jest wzg1~dem nich mniejszy. 

SQ poza· tym "grzeezniejsze", tzn. 6ardziej sklonne do prze
strzegania z·aleceI1WYPlywajQ·cych' . ad ·starszego pokolenia. Pewnie 

tet dlatego wz-rost abstynencji zaznaczy~ si~ wylQcznie ·w. tej 
cz~sci badanej pr6by, kt6ra Db~jmowala·dziewcz~ta lepiej 

przystosowujQce si~ do wymaga~ szkoln~ch. 

Badania mid mlodz:l.ez~ mokotowsk Q sklan.~aj.~ do przypuszcie
nia I ze zaznaczajQcy si~ wzrost pas taw proabstynen,ckich m6g1 

bye pewnym czynnikiem ograniczaJQcym proc~s ~ozpowszechniania 

si~ pieia wsr6d mlodych'dziewczijt. Obok tego post~powalo ~ie

s~ety zna:zne rozpijanie siQ m~;kiej cZQsci mlod~ie2y. Naduzy

wanie alkoh.olu jest u nas ·nadal s11nie zwi,gane z plciij mQsk q• 

Dlatego - mdwiQc 09610ie a badanej mlodzie2~ - nale2y ~twier
·dzie, ze w ostatnich latach ptoblemy alkoholowe znacznie na

rosly. Ten niekorzystny ki~runek zmian ujawnily takte badania\ 

ankiet q NAN (5,6). Szczeg61nie Hymowne sf,! dOln!'! dotyc2 qce fOZ
powszechniania si~ udzialu lS-leinich uczni6w, a tak2e uczennic 
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w mlodzie~owych spotkaniach towar'zyskich, podczas kt6r'ych pita 

napaje alkoholowe. 

R6wnie'~ tnne tr'ddl~ wskazuj'l na nasilanie si~ w spoleczes1-, . , 

shhe pr'oblem6w alkoholowy.ch. Roczniki statystyczne GUS wyka'

zu~~, .~e w interesuj~cych nas t~ '~atach 19~~-88 systematycz~ie 
wzrastalo'ogdln8 spozycie napojow·alkohoiowyeh. Dane statystycz-

, . . . 
ne apr~cowy.wane przez Zakbld Organizacji· Ochron), Zdrowia In-:-
stytutu. Psychiatr-il i Neur'ologil, ukazaly, ze prz}'j~cia, pacjen

t6.w do psychiat~ycznyctl oddzial:6ws~ac'jonarnych z powodu zespo~ 

1u zaletnosci alkoholowej wzrastaly W ostatnich latach z rOku , ' 

ns rok. Pierwszorazowych przyjq~ z powodu takich zespold~ bylo 

w 1988 roku 0 20% wi~eej nii: w 1984 roku. Wyniki omawianych tu 

sondazowych badali nad mlodziezq lofyratnie zapowiadaj~ :di?-lszy 

przyrost wyst~powania iespo16w uzaleinienia' od 'alk'ohol~, jesli 

nie zostanie ~o~j~t~ odpowiednia i'zdeeydowana, og61nokrajowa 

polityka zapobiegajqca. ) 

Ustawa z 1982 roku - W odniesieniu do prof~laktyki ~ za

wt]ra t~lko og61ne hasla programowe~ Ie~ intetpretacj~ pozosta-. , 
wiono wiadzom wykonawczym. Naczeli!e 'haslo Usiawy brzmi: ",Orga-

ny wladzy i administraeji paristwowej 5, obbwiQzane do podej

mowania dzialali .zmierzaj~cyeh do ograniczenia spozycia napojdw 

alkoholowych oraz zmiany struktury ich, spotywania .••. '" (Ar t. 

1 §l). Efelc;t byl taki, ie podnoszono na rynku krajowym podaz 

alkoholu w stopniu wi~kszyin' aniieli, nast~powal przyros t lud

nosci (wg danych GUS ze.stawionych przez A.Biele_wieza), a struk

tu.J;a podaty nie uJeg~a zmianie. W niezmienionym stopniu do

minowala poda! n?poj6w,w'ysok,?proeentowyeh (65%. globalnej' 

pada!y alkoholu w napojach). 

W Polsce sp.osr6d' napojdw alkoholowych najbardziej popular

ne s~ napoje wysokoprocentowe, gldwnie w6dka. Uwaia si~, ie 

.z tendencj~ ~o piela napojd~ wysokoproCen~OWY~h wi~ie si~' 
sk'ionno~~ do picia nieumiarkowanego. Pod 'wzgl~dem dominaeji 

napojdw wysokoproeentowych Polska <znajduje si~ eiqgle w nie

chlubnej czoldwee ~wiatowej. 

Przyjrzyjmy si~ teraz temu, jak wyglqda struktu~a pieia 

napajdw alk,?h,o).OwYCh w badanej populacji mlodz-iezy. 
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Wyniki: poszczeg61ne rodzaje napoj6w alkoholowych 

~yniki pordwnart do~ycz~ce poszczeg61nych ~o~zaj6w n~poj6w 
alkoholowye~ prezentowane .s~ "! '.ponitsz,yeh trzech tab-ela"eh 

i d.~6eh diagramaeh 

.Tabela Z 

WdO'KA - Rozrniar sp'oiywania wodki przez mlodziez z I klas 
w 1984, i 1988 roku 

Pordwnanla wg zastosowanyeh mierni.k6w plci 
w liezbaeh bezw-zgl. i odsetka~h .. badanych 

I i , I 
. I' I I 

=========~=======~====~~~=!~~~==~J=====~~~=&2~~======= ======: 
Nigdy ni~ plIo w6dki: 

Chlo'pcy 100Z (N=1555): lZ18 (N = 1764) •• 
64,4% : 69,0 (chi kw.=7,9? ' 

Dziewcz~ta 141Z (N=17JZ): 1749 (N=Z03Z) ••• 
1, 81,5%: 86,1% (chi kw.=14,38) 

Chlopcy 

Chlopcy 

Dziewcl~ta 

••• p<'O,OOl 

Ptlo W ostatnich 15-tu dniach: 
143 (N=1555) : 151 (N=l764) 
9,2%' : 8,6% 

65 (N=173Z) ': 65 (N=Z03Z) 
3,8% I 3,2% 

Ost~tni przypadek pieia - 20 ml lub 
wi~eej: 

157 (N=155Z) ,: 190 (N=1764) 
10,1% : 10,8 

40 (N=173l) : 25 (N=203D) . " 
-2,3% ~ 1,2% (chi kw.=6,40) , , 

** p< 0,01 * p(0,02 

W 1988 roku - w por6wnaniu z 1984.roklem - ~naez~eo' wi~cej 

chlopcow I dziewcz~t nigdy nie pilo wddki. Nie stwierdzono 
natomiast istotnych zmian w wy5t~powaniu os6b cz~sto pij~cych 
(pieie, W ostatnich 15 dniach). W~r6d c~lopc6w nie zmi~ni13'siq 

tet 6z~~to~6 wyst~powania przypadk6w upijania si~ wddk~, (wy
pieie okolo 200.ml lub wi~cej). 
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U dziewcz~t, pierw5Zokiasistek, przy~adki plcla tak duzych 

ilo~ci wddki nalei~ do nielicznych, a w 1988 roku wyst~powaly 
znaczQco rzadziej nii w 1984 roku. 'Tak ~ylo w~rdd ogdlu bada

nych pierwszoklasistek. Wynik ten wymaga osobnego komentarza. 

Otdi oka7alo si~, ie po wyeliminowaniu Z pa~6wna~ dziew

czqt op6fnion-ych w n.auce~ - ktdrych -bylo nieco mni,ej w 1988 ro:'" 

ku - przypadki pieia wddki w dawkaeh mniej lub b~rd2iej nie

umiarkowanych nie rdZniQ istotnie dziewczQt z 19a~ i 1988 roku. 

Wszystkie tnne prezentowane w tablic~ch i5totno~ci r6z

nle znalaz!y pofwierdzenle takie w analizie pordwnawczej pra

wadzonej rdw'nolegle .oa prdbach calkowicie jednorodnych pod' 

wzgl~dem wieku, skladajQcYch si~ z mlodzieiy 15-1etniej, 
nie.optffnionej w nauce. 

Tabela 3 
WINO - Rdzmiar·spa2ywania wina przez mlpdziei z I klas 

••• 

w 1984 i 1988 roku . 
. Pordwnan'ia wg zastosowanych miernik6w 'i plci 

- w liczbach bezwzgl. i odsetkach badanych 

Pilo W ostatnich 15~tu dniach: 

219 (N=1575) 332 (N=17B6) ••• :' 
13,9~ 18,6% (chi kw~=13,42) 
2Bl (N=17B3) 346 (N=2063) 
15,8% 16,8% 

Rowyiej 

6,1% 

** p(O,Ol 
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Lietba takieh os6b, kt6~e,nigdy nie pily wina wz~osla 
znaeziileo w~rdd dziewezQt, a w~~6.d ehlope6w nie' u1egla istotnej 

zmianie. 
I 

Liezby pijiilcich CZEilsto (miernik: pieie'w ostatnieh l~ 

d'niach) i' upijajQeyeh siEil winem (powyi:ej 1/2 bU,telki) znae'i q-
co zwi~kszylY'siEil w~r6d chlopc6w, natomiast u dziewczqt po

zostaly'bez istotnych zmian4 
KieI."u~ek stwierdzonych zmian u chlopc6w - to 2wi~ksz~nie 

pieia, u dzieweziilt, - ,pewne zmniejszenie. 

Tabe1a 4 
I 

PIWO - Rozmiar spbi:ywania piwa pizez mlodziei: z I klas 
w,1984 i 1966 roku 

Por6wnania.wg za~tosowany6h miernikdw i plei 
. J W 1ic;:zbach bezwzg1. i od5etkaeh badanych 

, " 
, 

: : Rok 1984 I Rok 1988 
: = = = = = = = = = = == = = = = = = 4= = = = = = = = == == = = ='= ='== = == = = =' = = = = = ==== = = = = = = = 

I 
I , 

I , 

:. : 
: Chlopcy 1 , , , , , , , , 
I 
I , , , , 
I 

Dziewczlita 

Chlopcy 

Chlopcy 

Dziewcz~ta 

piwa: 
I , , 
I 

Nigdy nie pilo 
556 (N=1564) : 
35,J 7% : 
1027 (N=1750): 
58,7% : 

,499, (N=1790) .•• :: 
.27,9%, (chi kw.=23,S2) : 

1059 '(N=20SI) *.*. : 
51,6% (chi kw.=18,96) :, 

Pilo W ostatnieh IS-tu dniaeh: 
214 (N=1564) 376 (N=1790) ••• 
13,7% 21,0\ (chi kw.=30,67) 
12i (N=1750) '192 (N-2051) •• 
"7,0% ' 9,4% (chi kw.=6,76) 

Ostatni przypadek pieia - 3 lub 
wi~cej butelek: 
171 (N-lS55) 276 (N=1764) ••• 
~1,0% 15,5% (chi kw.=14,34) 

35' (N-1720) 67 (N=2016) • 
2,0% 3,3% (chi kw.=5,BO) , 

I , 
I 
I 
I , 
I 
I , 
I 
I 
I , 

••• p<: 0,001 ** p<O,Ol * p<O,02 
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Ka~dy t trzech zastosowanych miernik6w rozmiaru pi~i~ piwa 

wykazal, znacz~ce r6L:nice mi~dzy' m1odzieZ~ z 1984 i 1988 roku,' 
Spadla liczb~ Ds6b, kt6re nigdy nie"pily ~i~a, wzrosla liczba 

pij~cych w czasie'qw6~h tygodni Pbprzedzaj~cych dat~ badania, 
zwie:ks-zyla sie: tei cZGlsto~6 'wyst~powania przypadk6w picia piwa 

w'duiej ilo~ci (3 i wi~cej \butelek). Wszys'tkie wymi~nione zmia

ny dotyczyly obojga plci. 

Strukt~ra pieia napoj6w alkoholowych 

Struktur~ picia napoj6w alkohalo~ych prz~dstawiono w dia
gra'mach na p~6bach mlodzie'fy" 15..;letniej, nieop6tnionej w nau

c~. Wyeliminowanie ~plrwu czynnika wieku stwarza lepsze warun
ki dla por6wna~ wzorow picia u dziewczQt i chlopc6w. W~r6d ,; 
uczni6w z klas pierwszych,bylo tiowiem znacznie wi~eej op6tnio~ 

nych w nauee nii: wlr6d uczennic. W' 1988 r~ku bylo 18% star

szych'uczni6w, a tylke 9% takic~ uczennic. 

Diagram f 
Diagram 2 

Pierwszy diagram ukazuje ~lodzie~, kt6ua ki~dykolwiek 

,pila wys~czeg61nione napoje 31koholowe: piwo, wino, w6d~~. 

W diagramie drugim ukazane sQ tylka liczby takich osab, kt6re 
pily'w o"~tatnich dwDeh,tYg'odniach. Mirna r6inych uje:c! - r6i-

'nych,mi~rnik6w rozpaw~zechnienia picia - widzimy podabne qb~i~' 

zy. sQ to obr~zi, na kt6r~eh na pierwszy plan wybijJj~ si~ dwa 

rdine wzorce picia: chlopi~cy i ~ziewdze:cy. Widoczne ,5~·r6wnie~ 

zmiany, kt6re nast~pily w toku czterech lat. Nie zmienity one 

jednak zasadniciz~go ~arysu struktury pieia napojdw alkoholowy~h. 

Dyskusja - CZ~S·~ II. 

W Polsce dormHi pij~ przede wszys~kim w6dk/il. U mlodzie~y 

prefere~cje s~ inne. Wed lug przedstawian~ch tu bada~. - z 1984 

oraz z 1988 roku - chlopcy l-S-letrii ~ij~ gl6wnie piwo'j wino, 

dziewc~/ilta W ty~ ,~amym wieku - w~no. W6dka odgrywa u, lS-1atk6w 
wyratnie mniejszCil role: nii. p020stale napoje alkoholowe. 'Tak'a 

struktura p{cia'cechowala 15-latk6~ tak~e 6wierc! wieku temu. , -
Ukaialy to badania·S~i/ilCickiego, Tradycja jest dluga, wzorce 
macno utrwalone. 
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Diagram 1. 
ML.ODZIEZ 15 -LETNIA KI£DVKOLWIEK PIJACA 

PIWO~ YilNO.. WODK'f; 

.-
procent 

..... *-
PIWO WODKA 

WINO 

CHlOPCY 

""* -PIWO, , 
...... ** 

WODKA 
WINO I 

DZIEWCZE;TA 

0 1984 III 1988 ...... p<O.OOl ** p<O.~l 



l:Jiagram 2. 
MLODZIEZ 15 -LETNrA PIJACA W OSTATN[CI-I 
15 DNIACH PIWO~ WINO. _ WODln: 

20 procel)l 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

4 

2 

PIWO WODKA PIWO 
W1NO W1NO 

/ 

WODKA 

CHLOPCY DZIEWCZE;TA 

o 198·1 111 '988 *-)4* p< 0.001 
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ezy stwier,dzony \'Izrost uzywania alkoholu byl zgod.ny z ty

mi wzorearni? W przypadku chlopc6w t~k wla~nie bylo - zn~czQco 

wzrosla ez~sto~c pieia piwa -1 wina oraz upijanie 5i~ tym,i na
pojarni. 'U dziewez~t zmniejsz~la 5i~ r~tnica w ro~powszechnie
niQ pieia wina i piW3, pod tym wzgl~dem dziewcz~ta 2acz~ly si~ 

bardziej -upodabniac do c~lopcow (dlagtamy 1 i 2). 

W por6wnaniu danych z-1984 i 1988 roku- dbtypz~cych po~ 

szczeg61nych napoj6w.slkoholowych uderza przede wszystkim 

'wzrast- piela piW3, w' tym r6wnie2 przypadkdw up~jania 'si~ piwem. 

Obok tego nie n2st~pi~ sp'adek liczby 0560 naduzywajqcych napoje 

'l'lyzej t;Jrocef/t'owe. iak wi~c chocia~ W strukfutze picia na,st<;lpil0 

p'ewne pr'zesuni~cie w kierunk'u napoj6~1 ni~k.oprocentowych, nie 
zmniejszylo si~ naduzyw~nie alkoholu, lecz odwrothie - zwi~k

szyla. Jest to pozornie sprzeczne z hipotezij m6wi~c~ 0 z~iQzku 

preferowania napoj6w niskcprocentowych z tendencjij do umiarko~ 

w~nego u!ywania alkoholV. Wydaje s~Q~ t~ w lstocie mamy·jed

nak '~o czynienia nie : efektem zmi'~n w preferen~jach, lecz po 

prostu z efektem d05l~pno~c~ napoj6w alkohol~wyCh, a mote tak-

2e.z pewnym zwodniczym oddzialywaniem pr6pagandowym. 

W wyn~ku uboZ5nia spoleczer'istwa dla mlodziezy najbard-ziej , 
dost~pne stawal0 sip, piwo, jako najtar'isly n~p6j alkoholowy.-

Poza ty~ godziny.sprzedaty w5zystkich n.'a~oj6~J all~oholowych byly 

do polbwy 1984 roku ograniclone. Potem Sejm zlibet31izowal 
Ustaw~·. W ".osta tnich latach 'mozna nabywa~ piwo jut ad, godz'}n 

rann~ch w ~klepach spo!ywczych. W niekt6rych z tych sklep6w 

mazna spostrzed napisy·"Alkohol. spr?edajemy po godzinie 13:ej". 
Plynie stijd su6estia, .2e p~wo Mie, nale2y do napoj6w ilkoholo

wych~ Ci spas rod mlodzi,e'ly, l-d6rzy dqz~ do uzyskania. ·stanu' 

raus,zu alkoholowego,l najpr-ostsz q dr09<1 osiqgnq~ to mogq na

b~wajqc ~iwo. ~ch, ,kt6rzy akeeptujQ zalec~nieJ te ~lodzi8t 
-nie powinna pic al-kohalu J pieie piwa moie nle: wprowadza~ 

w wewn~trzny dysonans. 80 to nie alkohol! Rausz mogQ wi~c 

uzyska~ bez dyskomf~rtul ktdry towarzyszy robieniu czego5 co 

5i~ uznaje za niewlasciwe. 

\ 
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Wnios'ki 

Badania pr-zepr·owadzone w 1981i i 1988 roku w~rdd 15-1et

niej mlodzie2y ze 5zk61 ponadpodstawowych Mokotowa ~ykaza~y, te: 

.1. lnacznfe ~zro51 odsetek m!odziety cz~stQ pijqcej,i upija

jqCej si~ a 'QbO~ 'tego zwiQkszy! .s'i~ ~'ieco odsetek' mlodzie!.. 

i~v u'trzymuj:ncej ab5tynencj~ (do 15 lat). 

2. St'rlierdzone zmiany 'o!<azaly siQ ,5iln1e zwi~zane z czynnikief<l 
plci: wZros-t a.bstyne'ncjl z'p!ci~ zer'isk q , wzrost intensyw

'neg9' pieia - '~'PICl~ m~skq. W efe·kci~ :-6zniqa 'miQd~y' chlop:

cami a dziewqz~tami w rozmiarz~ spozywania. a~kohalu byJ::a 
w 1988 rakul-znacznie wi~ksza nit eztery lata "'Icze~niej 
Cn.a korzysc ,dzlewczqt), _ . 

3,' ~/srod, ~lodziezy obojga 'ple~' bardzo,'rozpowszee'hnU:o sL~ pi-

ele pi~a ~ wiQcej 
sto.l w i'loseiach 

trzeiwosci. 

os6b. pije ten napoj, wi~eej pije 
. ,'. I . 

nleuffilarkqwanych prawadz~cych do 
go cz~-

4. CZElst.osc wystGpawania 'pr-zypad~6w' intensywnego picla ;'Iodki 

PQzostaia w latach 1984 i 1988 na tym- samym pozipmie. 

Zwi~ks~yly. si~ natomiast odsetki mloctzie2y obojga plei nig

dy nie pijijcych tego rodzaju napoju. 

S"W ~P9zy~aniu wina zaznaczylo si,Q zwi~ksz~nie ~icia w~r6d 

chlopcow i' p'ewn~ Zmniejszeni'e u dzle'wczqt. 

6: Strukt~ra picia'napojdw alkoholowych jest i~na u 15-1etnich 

".~hlopc6w ni~'u dzie~~zit: chlopc~ pij~ glownie piWD i win?" 
dziewc~~ta prefe'ruj,~ wino; 'wodka jest w~r6d 

15-1atk6w napoje~ ~lkoholowym najmnlej ~opularnym. Ohlopey 

pij~ ~apoje alkoholowe w wi~ks\zyCh dawkach ,nil: dziewcz~ta, 
W tym og~lnym zarysie wzory p~cia n~pojo~\alkoholowych-u 
15-1etniej mlodziezy z la t BO-tych 'Sq' takie, Jakie istnia-

i y przed 25 latyl ~t~i~rdzone zmiany w "rozmiarze pieia 

poszczegolnych napoj6w alkoholowych nie ~mieniaj~ podsta~ 
wowego wzoru p~efere~cji,' 
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W KAZOYM W'OZIEWI~CIU pd[ lAKHE~L JEONI NAJBAHOZIEJ 
WLA~CIWI OOPOWIEOi ' 

, , , 
: KIEOY PILES OSTATNI HAl 
: (Ile bylo to, dni, ezy 
I miesi~cy temu) 
: O. nigdy nie pilem 
: 1. przesz!o rok temu 
12. 7 do 12 mies.temu 
: 3. 3 do 6 mies. temu 

4. 1 do 2 mie5~ temu 
5. -16 do 30 dnl temu 
6. 8 do 15: o' onl temu 
7. 5 do '7 dnll temu 
B. 1 do 4 dnl temu 

, , , 
I , , , , , .. , , , , , , 

1. P HID 

ILE WdWCZAS,WYPILE~ Z KJl.l PIlE~ , 

O. nigdy nie p.ileml, D.nigdy nie pilem. 
L pol butelki : 1\z ,rodzicami 
2. l1utelk~ .. :' 2.z· innymi doroslym.i,. 
3. dwie butelki I 3.tylko z mlodziei~ 

"4. trzy,cztery but~ 4.sam 
5. wi~cej : 

II. WINO 

, , , , , 

KIEOY PIlE~ OSTATNI RAl ILE WdWCZA5 WYPItES Z KIM ,pILES 
: D. nigdy ',nie pilem O. nigdy -nie pilem: O.nigdy ni~: 'p'U:eip-.· 
11. 'przeszlo rok temu 1. peSl,lIl ampkl"- 11.z rodiicami . 

\: 1. 7 do 12 mies. ternu' 2. jednQ "lampk~" 12.z _innymi doroslymi 
: 3. 3 do 6 mies. temu J. dwie,trzy"lampk13.tylko' z. mlodziez'l 
14. 1 do 2 mles. temu 4. wi~oej nii: pdl : 4 .. sam 
: 5. 16 do 30 dnl temu bute1ki I 

: 6,. 8 do 15 dni temu 5. bute1k~ lub : 
I 7. 5 do 7 dni temu wi~cej : 
: a. 1 do' 4' dni temu . I 

r--------~------~------~-------------------'~--------~------~-, 

KIEOY .PILE~ OSTATNI RAZ 
o. nigdy nie pilem 
1. pr,zes! 1:0 I'ok t'emu 
2. 7 do 12 mles.temu 
3. 3 do 6 mles. temu 
4. 1 do' 2 mles. temu 
5. 16 dp 30 dnl temu 
6. a do 15 dnl ~emu 
7. 5 do 7 dnl temu 
8. 1 do 4 dnl temu 

, , , , , , , , , , , , , , .. , 

III. W60KA 
IkE WdWClAS WYPILE~ Z KIM PILE~ , 
O. nlgdy nie pllemID.·nlgdy nie pilem 
1. maly'kleliszek :l.z Lodzlcami . 
2: duzy kleliczek :2.z innymi doroslymi 
3. dwa,trzy duie "3.tylko z m<odziet~ 

kieliszki l4.sam 
4. prawie ~wierc: ' 

litra I 

.5. cwierc lub wi~cbj 

1) 1 



, THE CHANGES IN' YOUtH ALCOHOL CONSUMPTION 
A SURVEY 1984 AND 1988 WITHIN 'WARSAW DISTRICT I-lOKOTilw 

SUMMARY 

A comparative survey was car'r1ed out over the prevelence 
of alcohol use among youth in 1984 and 1988. The research 
material was andny~ous questionnaire answer~ of' fifteen years 
old pupil~, beginning their study in secondary schools wit~in 
Warsaw district Mokot6w. The number of the responderits was 
3402 in \984, ,and 3918 in 1988. ' 
. It was found that the number of frequently tirinkin~ and 
getting drunk young people increased remarkably (concerning 
boys), and beside that a small incremcint of abstinents 
percentage became evident (concerning girls). Drinking beer 
and getting drunk with it got immen5~ly.prevailed- among 
youth df both sexes. The fr~quenty of ge~ting',d~unk with 
vodka did not change. The inc~ease of vine consumption (among 
boys) occurred. ,Generally it is posib1e to say .that the 
pafter'ns 'of using alcohol among teenagers remained the same. 

PISMIENNrCHW 

.,1', Bardan J., Leowski J, (pod kier. A.~wi~cicki?gol: 
Spo!ycie alkoholu, palenie Pepieros6w oraZ apieka nad mlodzie!Q 
szkolnQ •. SKP, Warszawa,' 1970, 2. Bielewicz A.: Stosunek .... ladz 
partstwowych i spoleczertstwj do sierpniowego wezwani~ Ko~ciola 
o trzezwosc. (maszynopis 1987). 3. Jasirtski J.: Badan'ia an
kletowe nad spo2yciem alkoholu w Polsce w 1980 roku, 5KP, 
Warszawa, 1984. 4. Kolakowska-Przelomiec H.: Spoleclne uwa~uri
kowania alkoholizowania si~ ni~lBtnich. Ossolineum. 1975. 
5~ Ostaszewski K., Borucka A.; Raport z bad art ankietowyc~ 
nad rozpowszechnieniem u2'ywa.nia 'przez mlodziei r.6i:nych sub

.stancji uzalei:niajQcych. Por6wnanie wynik6w z 1984,1988 roku 
(maszynopis). 6~ Ostaszewski K., Kurowska E.: Badania ankie-
towe nad rozpowsze'chnieniem u!ywania substancji uzalezniajq
cy6h w~r6d mlodziez.y szko1nej. (Por6wnanie wyn1k6~ z 1984 
i 1988 roku). Pami~tnik ~ XXXVI Zjazdu Naukowego P,T.Psychiatr. 
lad:;!, 1989 (w ·druku). 7: .Ostro.wska K~, Siemaszko A.: Rozmiary 
spo2ywania napoj6w alkoholowych przez mlodziez szk61 ponad- I 

podstawowych n~ terenie Warszawy w roku 1979. 5tud~K~ymino1. 
KryminaL i Penitencjarne, t.,!3,. Warszawa 1983. B.Swi~cAcki A.: 
Struktura spo!ywania napoj6w alkoho1owych w Polsce na pod- . 
stawie badaJ"1j ankieto.wych, SKP, Warszawa, 1963,'.9 •. SW,ili:cicki 1'<,: 

Niektore probl'emy alkoholizmu w~h'dd miodzieiy. W: Wybrane za
gadnienia patologii 5pole~?nej'J GUS, Warszawa 1975. 

10. Swi~dicki A.- i in.: Wyniki bada~ ankieto~ych dotycz~
cych ,piela nap,aj6w alkoholowych przez u'cznidw szk6l warszaw

'skich. W~lka z "A1koholi'zmem, 1965, t.13, 1-2. ...,.. 
11. Wolniewicz~Grzelak B.: B~dania anki~towe nad spq2ywa

niem alkohq16 przez ucznidw szk61 ponadpodstawowych Mokoto~a 
w 1984 roku i niekt6re problemy metodalogiczne. Biuletyn In
sty tutu Psychoneurologicznego, War~zawa 1985, 4, 65-85. 

12. Wolniewicz-(jr~elak B., Bobrowski K.: "Pr6ba Sil*' -
'mlodziezowy program profilaktyczny. Ocena efektywno5ci~ Alkoho-
11zm i Narkomania, P.T.Psychiatr., IPiN, 111arszawa, Zima 1988, ' 
146-165. 13. Zieli~ski A,": Wzory pieia alkoholu w Polsce. 
Alkohalizm i Narkomania~ P. T .Psychiatl."., ·IPi:'l ..... Wal."sz8\·JCl," 
,Jesie~ 1988, 16-41. ' 

132 




