O ALKOHOLU
NIE WIEDZĄ?
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RAPORT: CZEGO POLACY O ALKOHOLU NIE WIEDZĄ

SPIS TREŚCI:

GŁÓWNE WNIOSKI
• Polacy…
coś już wiedzą na temat odpowiedzialnego spożywania alkoholu,
chcą pić go odpowiedzialnie, lecz …
wciąż wierzą w mity i stereotypy na ten temat.

• Tradycjonaliści, Konformiści, Hedoniści, Lękliwi
i Rozrywkowi – różne postawy, różne motywacje,
różne oczekiwania.

Wstęp Prezesa ZP PPS
(Prawdopodobnie o jakimś tytule)
O historii działań CSR związku
• Dotychczasowe akcje organizowane przez ZP PPS:
„Piłeś? Nie jedź!”
„Lepszy start dla Twojego dziecka”
„Tu sprawdza się dorosłość”
O tym dlaczego akcje tego typu są ważne
• Mamy efekty, spada liczba wypadków z udziałem
z pijanych kierowców (niestety dalej powodują oni 15%
zgonów ofiar wypadków drogowych, dlatego chcemy
kontynuować nasze działania edukacyjne wspólnie
z partnerami takimi jak Komenda Główna Policji, czy
Straż Pożarna)
• Oznacza to…. Uratowanych istnień ludzkich w ciągu
ostatnich X lat. To tyle co liczy sobie….
• Pamiętajmy jednak, że kierowcy to również członkowie
rodzin (matki i ojcowie, dzieci i wnuki, siostry i bracia).
Mają przyjaciół, znajomych i współpracowników.
Cela badania
• Postanowiliśmy sprawdzić na ile pamiętamy
o odpowiedzialności również w innych rolach, również
kiedy nie prowadzimy i nie planujemy prowadzić samochodu
• Czy wiemy ile alkoholu mają napoje, które pijemy
• Jak postrzegamy alkohol i jaką pełni rolę w naszym życiu
• Nasze badanie pokazało, że w różnych rolach, w których
bywamy, różnie jest z naszą świadomością dotyczącą tego
czym jest alkohol i jak postępować z nim odpowiedzialnie.
Zapraszamy do lektury raportu
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Spis treści | Wstęp

foto?
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Po co badanie?

PO CO BADANIE?

Celem badania było poznanie opinii i wiedzy Polaków na temat alkoholu oraz zwyczajów związanych z jego konsumpcją
(częstotliwość, spożywane napoje, okazje).
Chcieliśmy przekonać się, czy są świadomi zasad odpowiedzialnego spożywania napoi zawierających alkohol i czy ich
przestrzegają.
Chcieliśmy sprawdzić czy Polacy traktują i postrzegają różne
napoje zawierające alkohol tak samo, czy też w odmienny
sposób, kierując się stereotypami i obiegowymi opiniami.

Sprawdzaliśmy, czy potrafią uwzględnić aspekt faktycznej
zawartości czystego alkoholu w napojach.
W ramach badania mierzyliśmy też postawy i motywacje towarzyszące spożywaniu alkoholu.
Do omówienia wyników zaprosiliśmy kulturoznawcę dr. hab.
Jacka Wasilewskiego, który na dalszych stronach będzie komentował uzyskane dane.
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Dr hab. Jacek Wasilewski,
kulturoznawca i medioznawca. Zajmuje się semiotyką, krążeniem znaczeń
w kulturze a także tym, jak różne medialne narracje wpływają na nasze rozumienie rzeczywistości, Pracował dekadę na kulturoznawstwie SWPS, obecnie
jest szefem specjalności Dokumentalistyka na Uniwersytecie Warszawskim.
Autor m.in. książki Opowieści o Polsce. Retoryka narracji.
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O BADANIU

DEMOGRAFIA
PŁEĆ

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą
ARC Rynek i Opinia:

< 500 ZŁ (1%)

500-999 ZŁ (3%)
1000-1499 ZŁ (5%)
1500-1999 ZŁ (7%)
2000-2499 ZŁ (10%)

50%

Następnie zrealizowano docelowe badanie ilościowe,
wykonane metodą CAWI (Computer Assisted Web
Interviews) na epanel.pl z osobami pow. 18 roku
życia (w próbie zarówno osoby spożywające, jak
i niespożywające alkoholu, wg deklaracji).

5000-7999 ZŁ (14%)

50%

2500-3999 ZŁ (22%)
4000-4999 ZŁ (17%)

Technika CAWI, dzięki wyeliminowaniu efektu ankieterskiego (ankiety wypełniane samodzielnie przy pełnej
anonimowości), jest szczególnie wskazana w przypadku
badań postaw społecznych i tematów wrażliwych lub
stwarzających większe ryzyko autokreacji w odpowiedziach respondentów.

WIEK

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
18-24

60-65

19%

Próba została dobrana w sposób reprezentatywny
na populację Polski ze względu na wiek, płeć, wielkość
miejscowości zamieszkania oraz województwo (aktualna
struktura wg GUS).

Termin realizacji wywiadów: 5-12 maja 2016 r.

DOCHÓD
ODMOWA
>10000 ZŁ (2%)
7500-9999 ZŁ (4%)

Zakres badania uwzględnia obszary, które pojawiły
się na czterech grupach fokusowych (dwie młodsze
25-40 lat i dwie starsze 41-55 lat; metoda flash
check) w Warszawie w dniach 4 i 7 kwietnia 2016

Zrealizowano N=1001 wywiadów o średniej długości
15 minut.

O badaniu | Demografia

> 500 tys. mieszk.

14%

12%
200-500 tys. mieszk.

10%
23%
45-59

25-34
100-200 tys. mieszk.

25%

38%

WIEŚ

9%
10%

20%
35-44
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50-100 tys. mieszk.

10% 11%

20-50 tys. mieszk.

< 20 tys. mieszk.
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EDUKUJMY – TO MA SENS
Rośnnie świadom
mość Polaaków
dotyccząca odpowiedzialnego
spożyywania alkoholu.
Szczzególnie dottyczy to kierrowców
i kobbiet w ciążyy. Jest to effekt wieloletnicch kampanii edukacyjnycch w tych
obszaarach.

5

RAPORT: CZEGO POLACY O ALKOHOLU NIE WIEDZĄ

Alkohol nie w samochodzie, alkohol nie dla dziecka i nie w parku...

ALKOHOL NIE W SAMOCHODZIE ALKOHOL NIE DLA DZIECKA

I NIE W PARKU…

Nie akceptujemy picia w samochodzie przez kierowcę. Warto jednak zauważyć,
że znaczna część badanych uważa, że nie wypada spożywać alkoholu również kiedy
jesteśmy pasażerem.
Szczególnie w sytuacji kierowcy postrzegamy napoje zawierające alkohol bardzo demokratycznie, nie akceptując ich spożywania.

Rośnie też świadomość tego, że są sytuacje kiedy odpowiedzialność oznacza brak
akceptacji do picia. Coraz lepiej wiemy, że podczas opieki nad dziećmi nie powinniśmy
spożywać alkoholu (niezależnie od tego w jakim jest napoju).
Podobnie w przypadku kobiet w ciąży. Nie akceptujemy spożywania przez nie napojów
zawierających alkohol (chociaż widać tu efekty mitu dotyczącego wina jako dopuszczalnego dla kobiet w ciąży).

Obowiązujące od 2001 roku przepisy zabraniają spożywania alkoholu między innymi
w parkach.
Jest to zgodnie z opinią Polaków. Chociaż warto zwrócić uwagę, że o ile na poziomie
ogólnym nie ma naszej zgody na picie w parku, to w przypadku łamiących zakaz osób
bywamy mniej zdecydowani w opiniach. I nie zawsze pamiętamy, że alkohol to alkohol
i nasza opinia często zależy od stereotypu na temat danego napoju go zawierającego.

A na ile Twoim zdaniem akceptowalne jest picie następujących typów alkoholu w różnych
miejscach?
Podstawa: wszyscy respondenci (N=1001).

Przedstawimy Ci teraz kilka różnych sytuacji,
w jakich można się znaleźć. Oceń proszę,
na ile Twoim zdaniem wypada napić się alkoholu danego typu w tych sytuacjach.
Podstawa: wszyscy respondenci (N=1001).

A na ile Twoim zdaniem akceptowalne jest picie następujących typów alkoholu w różnych
miejscach?
Podstawa: wszyscy respondenci (N=1001).

Akceptuję
i zdecydowanie
akceptuję

94%

3%

84%

6%

94%

3%

85%

6%

94%

3%

87%

5%

94%

3%

KOBIETA W CIĄŻY
PIJĄCA

Akceptuję
i zdecydowanie
akceptuję

NA ŁAWCE
W PARKU

90%

5%

87%

1%

90%

4%

93%

1%

93%

3%

96%

1%

91%

4%

91%

4%

Przedstawimy Ci teraz kilka opisów przykładowych osób. Oceń, jaka jest Twoja
opinia na temat tych osób. Pamiętaj,
że nie wiesz o tych osobach nic więcej,
ponad to, co przedstawimy Ci w krótkim
opisie. Chodzi nam o Twoją pierwszą myśl
na temat tych osób. Na wyrażenie opinii
o danej osobie będziesz miał/a 15 sekund.
negatywna
opinia

pozytywna
opinia

MĘŻCZYZNA
PIJĄCY W PARKU

78%

12%

68%

4%

90%

4%

87%

1%

81%

10%

88%

5%

89%

5%

PIWO

10%

Nie akceptuję
i zdecydowanie
nie akceptuję

pozytywna
opinia

WÓDKA

78%

negatywna
opinia

CYDR

3%

DUŻE PIWO
jasne pełne
500 ml

93%

KIELISZEK WÓDKI KIELISZEK WINA
150 ml
50 ml

12%

PIWO

74%

CYDR
DRINK
Z ALKOHOLEM

Akceptuję
i zdecydowanie
akceptuję

WYŚCIE
NA KRÓTKI SPACER
Z DZIECKIEM

W SAMOCHODZIE
JAKO KIEROWCA

WINO
WÓDKA

Nie akceptuję
i zdecydowanie
nie akceptuję

SZKLANECZKA
DRINK
WHISKY / BRANDY Z ALKOHOLEM
200 ml
KONIAKU 40 ml

W SAMOCHODZIE
JAKO PASAŻER

Nie akceptuję
i zdecydowanie
nie akceptuję

DRINK
Z ALKOHOLEM

Akceptuję
i zdecydowanie
akceptuję

WINO

Nie akceptuję
i zdecydowanie
nie akceptuję

Przedstawimy Ci teraz kilka opisów przykładowych osób. Oceń, jaka jest Twoja
opinia na temat tych osób. Pamiętaj,
że nie wiesz o tych osobach nic więcej,
ponad to, co przedstawimy Ci w krótkim
opisie. Chodzi nam o Twoją pierwszą myśl
na temat tych osób. Na wyrażenie opinii
o danej osobie będziesz miał/a 15 sekund.
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Jak edukować Polaków o tematach trudnych?

JAK EDUKOWAĆ POLAKÓW
O TEMATACH TRUDNYCH?
Tematy głęboko zakorzenione w kulturze i zwyczajach są niezwykle trudne
do modyfikacji, wymaga to
czasu i cierpliwości i nie ma
co liczyć na szybkie zmiany.
Szczególnie jeśli jakieś zachowanie wydaje się naturalne.
Jednak udaje się.
Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że normy,
którymi się kierujemy, mogą być powinnościowe i opisowe. Wszyscy wiemy, że nie powinno się przekraczać
dozwolonej prędkości, a jednak to co widzimy (norma
opisowa) wskazuje nam, że tak się robi.
Podobnie z piciem alkoholu – jeśli widzimy przyzwolenie
społeczne na kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, wiedza o tym, że się nie powinno, nie bywa na tyle
silna, by zaniechać jazdy samochodem.
Jeśli jednak – najpierw w mediach, potem
w rzeczywistości – widzimy, że tak się nie robi, łatwiej
wyrazić swój sprzeciw, łatwiej przyjąć, że rzeczywiście
jest to poza granicami akceptacji.
Trzeba zatem, jeśli już mamy normy powinnościowe,
na co wskazują badania, propagować normy opisowe,
stwarzać wrażenie, że wszyscy tak robią (np. piją odpowiedzialnie) i wstydem byłoby działać inaczej. Zanim jednak to zobaczymy w swoim otoczeniu, potrzeba pewnej
masy krytycznej –bowiem na początku odrzucamy
zachowania sprzeczne z naszymi starymi nawykami,

postawami; nawet wyśmiewamy je jako np. niemęskie,
albo ponurackie. Liderzy zmian muszą to wytrzymać
i rozpowszechniać pozytywne wzorce. Czy da się?
Oczywiście. Kiedyś był problem ze śmieceniem na ulicach. Dziś w wielu miejscach ulice są nie do poznania.
Kogo edukować i jakimi kanałami?
Najlepiej normy opisowe pokazywać tam, gdzie widzimy
życie, czyli w serialach. Ale zwłaszcza w tv publicznej
nie można pokazywać spożywania alkoholu. Dlatego dobre są wszystkie kanały komunikacji, które przypominają
nam o tym w sytuacjach związanych z alkoholem – w barach, taksówkach, także na etykietach. Jeśli będziemy
mówić o tym, co zrobić, żeby zabawa była lepsza, bezpieczniejsza – to któż z nas nie chciałby mieć lepszej
zabawy?

Łukasz Korzeniewski, psycholog,
Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów
Psychologii

Co zmieniły wcześniejsze kampanie i dlaczego?

Przyjęte i akceptowane w danym społeczeństwie przekonania, wartości i opnie, często wpływają na postawy
poszczególnych ludzi i determinują ich zachowanie.
Stąd wielkie znaczenie kampanii społecznych, które dzięki powszechnemu przekazowi, mogą docierać
do pojedynczych osób i wpływać na ich nastawienie
do określonych problemów. Może zawierać się to w prostych stwierdzeniach takich jak np. piłem, nie jadę.
Zwróćmy uwagę również na to, że postawy ludzi mogą
być rezultatem nie tylko przekonań i wartości, ale także emocji.
Ten proces zachodzi przez kojarzenie obiektu z reakcjami uczuciowymi np. palenie papierosów – choroba,

Kampanie społeczne zwróciły naszą uwagę na kwestie
pijących kierowców i kobiet w ciąży. Ale choć są one
społecznym sukcesem (wiążą się z troską o innych –
pasażerów i pieszych, dziecko), to być może powodują
również, że zawężamy nasze myślenie tylko do sytuacji,
które są w nich przedstawione. Słyszeliśmy o kierowcach i matkach, myślimy więc, że to ich głównie dotyczy.
A odpowiedzialne picie dotyczy nas wszystkich. Alkohol,
zawsze odpowiedzialnie.

Dr hab. Jacek Wasilewski
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ból, śmierć; dbanie o środowisko – radość, uśmiech,
zadowolenie.
Badania wskazują, że powtarzanie komunikatów budujących tego typu związki z emocjami, prowadzi
do wzmocnienia określonych postaw. Tłumaczy to zasadność ponawiania kampanii społecznych na wybrany
temat np. odpowiedzialnego picia alkoholu.
Dodatkową zaletą społecznych projektów prozdrowotnych i edukacyjnych, jest zmiana błędnych przekonań
np. piwo zawiera niewielką ilość alkoholu, poprzez dostarczanie faktów, z którymi ludzie mogli się wcześniej
nie zetknąć lub, które są dla nich trudne do pogodzenia
z przyjętymi wcześniej przekonaniami.
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Społecznie i stereotypowo. Czy zawsze odpowiedzialnie?

SPOŁECZNIE I STEREOTYPOWO.
CZY ZAWSZE ODPOWIEDZIALNIE?
Napooje zawierającce alkohol są ważną
częśścią polskichh rytuałów i tradycji,
towarzyszą naszym
m spotkanioom
i klucczowym wydaarzeniom.
Bazujjemy jednak często na mitach
i stereotypach, które utruddniają nam
byciee odpowiedzzialnymi.
Nie potrafimy też określić ilee czystego
alkooholu zawieraa dany napóój w swojej
standdardowym naczyniu (i objjętości).
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Alkohol nie w samochodzie, alkohol nie dla dziecka i nie w parku...

TRADYCYJNIE I SPOŁECZNIE
Z dziewczyną to wino, z kolegami piwo. A wódkę to też z samymi kolegami w domu, np. jakąś domówkę… Piwo, wódka, to jest zamiennie.
(25-40 lat)
U mnie w domu, jeśli jest alkohol taki do obiadu, to zazwyczaj jest to
wino. Czasami, wieczorkiem, po pracy też pojawia się jakiś drink czy
piwo, natomiast w pubie ze znajomymi to generalnie króluje piwo.
(41-55 lat)
Na pewno na weselu nie wypada piwa dać do picia. Wypada dać wino,
wódkę. Natomiast na moich spotkaniach koleżeńskich, to zawsze likier,
nalewka, do czegoś słodkiego. (41-55 lat)
Badanie jakościowe Flash Checkk, kwiecień 2016

Alkohol jest ważną częścią naszej tradycji i rytuałów. Łączymy go z uroczystościami
okolicznościowymi, czy rodzinnymi, ale też okazjami takimi jak randka, czy też uroczysta kolacja z bliską osobą.

Przy jakich okazjach zdarza Ci się spożywać napoje
alkoholowe? Wiele odpowiedzi możliwych.
Podstawa: respondenci spożywający alkohol (N=949).

Co ciekawe nasza akceptacja dla różnych napoi różni się wyraźnie w zależności
od sytuacji. Generalnie najbardziej akceptowalnym trunkiem jest piwo, czyli napój
zawierający alkohol, który jest najczęściej spożywany w ogóle (zwłaszcza w przypadku typowych okazji towarzyskich, jak spotkanie ze znajomymi, wyjście na koncert/
imprezę czy oglądanie meczu).

Przedstawimy Ci teraz kilka różnych sytuacji, w jakich można się
znaleźć. Oceń proszę, na ile Twoim zdaniem wypada napić się alkoholu danego typu w tych sytuacjach.
Podstawa: wszyscy respondenci (N=1001).

79%
Spotkanie towarzyskie ze znajomymi, któremu nie
towarzyszy specjalna okazja (np. spotkanie w domu lub
wyjście do klubu/baru)

79%

Nie
i zdecydowanie
nie

49%
DUŻE PIWO
jasne pełne
500 ml

43%

2%
Inne

Randka lub uroczysta kolacja

Uroczystości okolicznościowe, np. urodziny,
imieniny, bal sylwestrowy, Andrzejki

35%
20% 21%

Bez specjalnej okazji
SZKLANECZKA
DRINK
WHISKY / BRANDY Z ALKOHOLEM
200 ml
KONIAKU 40 ml

81%

Tak
i zdecydowanie
tak

Do posiłków

Spotkania biznesowe,
służbowy obiad/kolacja
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Nie
i zdecydowanie
nie

Tak
i zdecydowanie
tak

SPOTKANIE
BIZNESOWE,
OBIAD/KOLACJA
SŁUŻBOWA

MECZ

Spotkanie w gronie rodzinnym, któremu
nie towarzyszy specjalna okazja, np.
niedzielny obiad

KIELISZEK WÓDKI KIELISZEK WINA
150 ml
50 ml

Uroczystości rodzinne
lub towarzyskie, np. wesele,
komunia, chrzciny

W sytuacjach bardziej uroczystych, o niecodziennym charakterze (spotkanie biznesowe, randka, niedzielny obiad) zdaniem badanych bardziej wypada sięgnąć po kieliszek
wina.

12%

76%

65%

14%

41%

34%

24%

55%

49%

30%

63%

18%

31%

43%

48%

30%

38%

39%

36%

42%
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Jak edukować Polaków o tematach trudnych?

ALKOHOL – CO WYPADA, A CO NIE
To co wypada i czego nie wypada jest określone
przez nasze skojarzenia historyczne. Weźmy np.
to, że wódka polska wg respondentów jest mniej
akceptowana na spotkaniu biznesowym niż
whisky. Whisky kojarzy z klasą wyższą (poprzez
ów zagraniczny alkohol i zagraniczne papierosy
prezentuje się mężczyzna wobec kobiety w filmie Hydrozagadka). Kojarzy się
też z powolnym sączeniem, podobnie jak wino, choć działanie ma podobne
i na wszystkich westernach widać, że można ją również pić haustami w dużych
ilościach.
Ale jeśli 55% odpowiedzi wskazuje na akceptację wina i 42% na akceptacje
whisky na spotkaniu biznesowym czy kolacji służbowej, to znaczy, że kluczowy
jest tu sposób picia – powolne sączenie, małe porcje, indywidulane rytuały.
W odróżnieniu od rytuałów zbiorowych, piwnych czy wódkowych, które kojarzą
się z wesołą kompanią raczej niż ze stonowanym towarzystwem i nie są u nas
aspiracyjne.
Ów stereotyp pokazania się poprzez alkohol (wypada) oraz zachowania w środowisku obcych (powściągliwość, stonowanie, sączenie) wiązany z winem,
koniakiem i whisky wskazuje, że nie mamy u nas dobrych wzorców powściągliwego, „biznesowego” picia rodzimych alkoholi. Tymczasem polskie wódki
za granicą w taki wzór się wpisują. Na zachodzie dobra wódka w barku świadczy o kosmopolityzmie, ale jest też odpowiednio droga.

kulturze z siłą więzi i ze szczerością intencji. Nie chodzi o to, ile czystego
alkoholu razem wypiliśmy, ale czy ufamy sobie na tyle, by pić z kimś wódkę.
Czy mamy naprawdę przyjemność z obcowania z tym kimś i czujemy w danym
momencie odpowiedni poziom bliskości. Wybór wódki na spotkaniu to inne
zdefiniowanie relacji pijących.
Picie alkoholu na spotkaniach rodzinnych, a zwłaszcza na uroczystościach,
ma wzmacniać więzi i być ich dowodem. Bez nich spotkanie nie ma rangi. Nieopicie kluczowych wydarzeń z życia (pępkowe, chrzest, osiemnastka, matura,
egzaminy sesyjne, wieczór kawalerski i ślub, awans itd.) powoduje, że mniej
się one liczą – tak, jakby w przejściu do nowego etapu życia czegoś zabrakło,
jakby cos było nie domknięte.
Alkohol wiąże się ze spotkaniami towarzyskimi i bliskością i jest ich potwierdzeniem (znany superargument brzmi: Stary, ze mną się nie napijesz?). Dlatego tak wielu osobom w polskiej kulturze ciężko odmawiać; w momencie
odmawiania negujemy więzy łączące nas z innymi ludźmi.

(infografika – kręgi znajomych i co z nimi możemy pić)
Obcy na meczu, w knajpie – ludzie, z którymi zawieramy kontrakty – koledzy z
pracy – ludzie mający się ku sobie, chcący sprawiać dobre wrażenie (randka), bliscy
koledzy z pracy - rodzina

Polskie spożywanie alkoholu różni się od czeskiego i włoskiego, w którym
piwo czy wino łączy się z kuchnią. Nie dobieramy alkoholu do potraw, ale
zakąskę do alkoholu. Raczej mówimy, z kim piliśmy, niż z kim jedliśmy obiad
i co nań podano, jak mają w zwyczaju Francuzi. Picie z kimś to już wyższy
poziom zaufania – ale jak wiadomo, picie z kimś wina, drinka czy piwa to
nie to samo, co wódki.

Potrzebne konkrety!
Z Kim? CO?

Wizerunek wódki „osłabiony” w postaci drinka z alkoholem znajduje wśród
respondentów większe uznanie niż wódka saute, ale dla większości kojarzy się
ze zmysłową zabawą, a nie z racjonalnym partnerstwem w przedsięwzięciu.

Dr hab. Jacek Wasilewski

To, co jest związane z silnym rytuałem i więziami, wymaga wódki. Piwo
do wesela nam nie pasuje, a picie za zdrowie winem sprawia, że magia toastu
wydaje się słabsza i jest lekko służbowa. Moc alkoholu wiąże się w naszej
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WIĘKSZOŚĆ KORZYSTA,
CHOĆ NIE WSZYSCY SIĘ PRZYZNAJĄ
W Polsce istnieje wiele rodzajów picia alkoholu,
jak również wiele poziomów niepicia. Można być
ogólnie niepijącym i się jednorazowo napić, by
kogoś nie zrazić. Można być zdeklarowanym abstynentem, nie licząc cyderku czy piwka, które są
takimi alkoholami - dziećmi.
Można napić się wina w potrawie, nie pijąc go właściwie z kieliszka. Picie
rytualne np. na sylwestra też można właściwie wyłączyć z ogólnego bycia niepijącym jako wyjątkowy czas, w którym panują wyjątkowe zasady. A szampan
na toast dla młodych – toż wcale wypicie tego nie czyni nas pijącymi…

Konsumentami napojów zawierających alkohol jest znaczna większość dorosłych Polaków – po napoje alkoholowe sięga
95% badanych.
Warto tu zauważyć, że mimo tego, że 7% badanych deklaruje że nigdy nie pije alkoholu, to co piąty z nich przyznaje się
do picia napoi z alkoholem (najczęściej piwa i wina).
„Fałszywi abstynenci” - spożywane alkohole,
N=16*
*Uwaga! Niska podstawa procentowania!

PIJĄCY ALKOHOL

Picie dla towarzystwa, np. w sytuacji biznesowej, też częściowo rozgrzesza
nas z picia, jeśli na co dzień nie pijemy. Bycie niepijącym można w wielu
przypadkach potraktować jako stan umysłu i stan codzienny, natomiast okazjonalne picie, kiedy musimy zadośćuczynić rytuałowi, to co innego.

59%
58%
30%
19%
17%
12%
12%
6%
5%

Wino, w tym wina musujące

Ciekawy w wynikach badań zaprezentowanych obok jest wysoki udział likierów, których się „popróbowuje” dla przyjemności lub zdrowotności (np.
nalewka– czy po spróbowaniu nalewki z pędów sosny określimy się jako „pijący”?). No i weźmy produkowanie bimbru, którego niespróbowanie – jeśli robiony przez pana domu - może prowadzić do rodzinnych napięć, tak jakbyśmy
odmówili zjedzenia obiadu. Czyni to dyshonor i smakowi, i umiejętnościom
gospodarzy, więc w takiej sytuacji - „tylko po jednym”. Niestety, nie zawsze
odpowiedzialnie.

Nalewki/likiery

NIEPIJĄCY

Bimber

Gotowe drinki z alkoholem (kupione w butelce lub puszce)

Cydr

Drinki z alkoholem przygotowywane z różnych składników

Dr hab. Jacek Wasilewski

„FAŁSZYWI
ABSTYNENCI”

} }
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Wódka czysta lub smakowa

Whisky/bourbon
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W KIELISZKACH NIE LICZY SIĘ WIELKOŚĆ, LICZY SIĘ, CO TEN KIELISZEK MOŻE ZROBIĆ

Spora część naszej wiedzy o alkoholu to jednak mity.
Wiemy, że po alkoholu nie wolno prowadzić samochodu, nie zawsze jednak pamiętamy, co jest alkoholem.

Procenty potrafią nas zmylić. Bardzo niedoszacowujemy ilości czystego alkoholu
w piwie, które traktujemy bardziej jako napój niż inne alkohole.

Ani jeden badany nie uszeregował napoi zawierających alkohole prawidłowo (cztery
osoby były blisko). Tylko 55 osób (5,5%) zaznaczyło prawidłowo, że 500 ml piwa ma
najwięcej czystego alkoholu.

<ŽůĞũŶŽƑđŶĂƉŽŝǁǌĂůĞǏŶŽƑĐŝŽĚŝůŽƑĐŝĐǌǇƐƚĞŐŽĂůŬŽŚŽůƵ;ǁƉŽĚĂŶĞũŽďũħƚŽƑĐŝͿ͗
tĞĚųƵŐƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚſǁ

WƌĂǁŝĚųŽǁĂ
6,85
6,52

.LHOLV]HNZyGNL PO
6]NODQHF]NDZKLVN\EUDQG\NRQLDNX«

4,97
4,50
4,40
3,71
3,55

'ULQNZV]NODQFH PO – QSJLQ]«
'XĪHSLZRMDVQHSHáQH PO
.LHOLV]HNZLQD PO
.LHOLV]HNZLQDPXVXMąFHJRSURVHFFR«
%XWHONDF\GUX PO
6]NODQNDVRNXMDEáNRZHJR PO

1,50

tǇŶŝŬ ƉŽŬĂǌƵũĞ ƑƌĞĚŶŝČ ŶĂ ƐŬĂůŝ 1-8, ŐĚǌŝĞ 8
ŽǌŶĂĐǌĂųŽďǇ͕ ǏĞ 100% ƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚſǁ ƵǌŶĂųŽďǇ ĚĂŶǇ
ŶĂƉſũ ǌĂ ƚĞŶ͕ ƉŽ ŬƚſƌĞŐŽ ƐƉŽǏǇĐŝƵ ma Ɛŝħ ŶĂũǁŝħĐĞũ
ĂůŬŽŚŽůƵ we Ŭƌǁŝ. Im ǁǇǏƐǌǇ ǁǇŶŝŬ͕ ƚǇŵ ǁŝħĐĞũ ŽƐſď
ƵǌŶĂųŽ ĚĂŶǇ ŶĂƉſũ ǌĂ ƉŽǁŽĚƵũČĐǇ ŶĂũǁŝħŬƐǌĞ ƐƚħǏĞŶŝĞ
ĂůŬŽŚŽůƵ we Ŭƌǁŝ.

ŶĂƉſũ

ŝůŽƑđĐǌǇƐƚĞŐŽ
ĂůŬŽŚŽůƵ

'XĪHSLZRMDVQHSHáQH
PO
.LHOLV]HNZyGNL PO
.LHOLV]HNZLQD PO
Kieliszek wina
PXVXMąFHJRSURVHFFR 
PO
Szklaneczka
ZKLVN\EUDQG\NRQLDNX 
PO
%XWHONDF\GUX PO
'ULQNZV]NODQFH PO 
– QSJLQ]WRQLNLHPPRMLWR

JUDP
JUDP
JUDP
JUDP
JUDP
JUDP
JUDP

6]NODQNDVRNXMDEáNRZHJR
PO

ϬŐƌĂŵ

ΎhƐǌĞƌĞŐƵũƌſǏŶĞŶĂƉŽũĞǁŬŽůĞũŶŽƑĐŝŽĚƚĞŐŽ͕ƉŽŬƚſƌĞŐŽƐƉŽǏǇĐŝƵdǁŽŝŵǌĚĂŶŝĞŵŵĂƐŝħŶĂũŵŶŝĞũĂůŬŽŚŽůƵǁĞŬƌǁŝ;ŶĂũŵŶŝĞũƉƌomili)
ĚŽƚĞŐŽ͕ƉŽŬƚſƌĞŐŽƐƉŽǏǇĐŝƵŵĂƐŝħŶĂũǁŝħĐĞũĂůŬŽŚŽůƵǁĞŬƌǁŝ;ŶĂũǁŝħĐĞũƉƌŽŵŝůŝͿ͘
WŽŶŝĞǁĂǏŶĂƌǇŶŬƵŝƐƚŶŝĞũČƌſǏŶĞŽĚŵŝĂŶǇƚĞŐŽƐĂŵĞŐŽŶĂƉŽũƵƌſǏŶŝČĐĞƐŝħŶŝĞĐŽǌĂǁĂƌƚŽƑĐŝČĂůŬŽŚŽůƵ;ŶƉ͘ƉŝǁĂ͕ǁŝŶĂŽƌſǏŶĞũ
ŵŽĐǇͿ͕ƉƌǌǇŽĐĞŶŝĞƉŽŵǇƑůŽŶĂũďĂƌĚǌŝĞũƚǇƉŽǁǇŵƚƌƵŶŬƵǌĚĂŶĞũŬĂƚĞŐŽƌŝŝůƵďƚĂŬŝŵ͕ǌŬƚſƌǇŵŶĂũĐǌħƑĐŝĞũƐŝħƐƉŽƚǇŬĂƐǌ͘
WŽĚƐƚĂǁĂ͗ǁƐǌǇƐĐǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝ;EсϭϬϬϭͿ
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Nie wiemy gdzie jest alkohol i… gdzie go nie ma
Sok jabłkowy wypadł najniżej ze wszystkich napoi. To dobrze. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie otrzymał oceny 1 (jaką powinien
mieć gdyby wszyscy oznaczyli go jako napój „nie powodujący alkoholu we krwi”). Dlatego, że 12% respondentów uznała, ze jest
jakiś napój, po którym mamy mniej promili niż po soku. Może to
być efekt potocznej opinii, że jabłka, lub sok z nich może sfermentować w żołądku powodując stan upojenia.
Nie pamiętamy lub nie wiemy, że alkohol to alkohol. Niezależnie
od tego w jakim jest napoju działa tak samo na nasz organizm.
Wydaje nam się, że czysty alkohol różni się „zdrowotnością” w zależności od tego w jakim jest napoju.

RAPORT: CZEGO POLACY O ALKOHOLU NIE WIEDZĄ
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ILE PIJEMY? NIE WIEMY!
W potocznej ocenie alkoholu liczy się liczba procentów, które mają działać, a nie realna zawartość alkoholu w napoju.
Dlatego napój alkoholowy, który ma mniejszą
procentową zawartość alkoholu, w interpretacji
rodaków działa słabiej. I to niezależnie od tego
ile go wypijemy. Wiąże się to z metaforą uderzania – alkohol uderza do głowy,
trzepie, daje kopa, ale tez delikatniej – trąca, wstawia, itd.
Tak więc rozumując w kategoriach boksu, przyjęcie wielu lekkich uderzeń
nie zwali nas z nóg tak, jak jeden mocny nokaut. Nasze rozumienie i koncepcja działania alkoholu wpływa na to, jak postępujemy. Ale alkohol to alkohol:
działa na organizm tak samo niezależnie od tego, w jakim jest napoju. W ferworze kolejnych shotów (w angielskim to są strzały, które przyjmujemy, ale
wciąż do pewnego momentu trzymamy się prosto) zwykle nie wiemy, lub
nie pamiętamy, że małe procenty pomnożone przed dużą objętość
dają już istotne dawki czystego alkoholu. I potem jesteśmy zdziwieni,

kiedy następnego dnia, przy kontroli drogowej okazuje się, że nadal mamy
promile we krwi.
Mimo, że w naszej kulturze alkohol jest obecny w wielu kluczowych momentach, właściwie nie ma w szkolnictwie wiarygodnego modułu związanego
z nauką traktowania alkoholu. Mówi się tylko ogólnie o chemicznym wzorze
alkoholu – stąd wiedza dotycząca działania różnych napojów jest nikła. Wynikający z naszego badania rezultat – niektórzy potrafią znaleźć alkohol w soku
jabłkowym oznacza, że nie mamy realnej wiedzy o alkoholu i jego zawartości. Czerpiemy tę wiedzę z powiedzonek i obiegowych wyobrażeń. Mała
butelka 330 ml cydru jabłkowego i kieliszek wódki 40 % nie jawią nam się
jako napoje o podobnym działaniu – cydr przecież „orzeźwia”, a wódka nie.
Podobnie wyobrażenie zimnego piwa w trakcie upałów w połączeniu z niewiedzą o działaniu alkoholu może kończyć się tragicznie.

Dr hab. Jacek Wasilewski
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Kierowcom się bardzo często wydaje, że jak wypiją jedno piwko, to
nie ma problemu i można sobie wsiąść za kółko. [...] Wiele osób tak
myśli. [Warszawa, 41-55 lat]
Dużo osób znam, które jeżdżą po piwie - uważają, że to jest normalna sprawa. Wydaje im się, że nie piją alkoholu typu wódka, ale piwo
to jest zwykły napój. [...] Oni o tym doskonale wiedzą, to jest takie oszukiwanie siebie. [Warszawa, 41-55 lat]
Badanie jakościowe Flash Checkk, kwiecień 2016
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ODPOWIEDZIALNIE CZYLI JAK?

Odpowiedzialność to również odpowiedzialność za swój organizm. I wiedza jak
funkcjonuje po spożyciu alkoholu.
Alkohol etylowy szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, począwszy
od jamy ustnej. Dalsze wchłanianie ok. 80% jego ilości odbywa się przez błonę śluzową żołądka i jelita cienkiego. W ciągu 15 minut wchłonięciu ulega
50% spożytej dawki,, natomiast już w ciągu 5-10 minut po spożyciu można go
wykryć we krwi. Najczęściej po wypiciu standardowej porcji poziom alkoholu
we krwi osoby pijącej osiąga szczyt w ciągu 30 do 45 minut. U osób, które
wypiły alkohol po posiłku zawierającym tłuszcz, białko i węglowodany, wchłanianie alkoholu przebiega trzy razy wolniej niż u tych, które wypiły na pusty
żołądek.
Kilka procent (2-10%) etanolu jest wydalanych z moczem lub poprzez drogi
oddechowe – resztę organizm ludzki metabolizuje, głównie w wątrobie. Tam

alkohol etylowy przekształca się w aldehyd octowy, a następnie w kwas octowy. Aldehyd octowy jest od 10 do 30 razy bardziej toksyczny dla organizmu
ludzkiego niż sam etanol.
Dopóki cały wypity alkohol nie ulegnie metabolizmowi, substancja zatruwa
organizm, docierając do mózgu i innych tkanek. Między innymi blokuje działanie wazopresyny, powodując odwodnienie.
Proces metabolizowania alkoholu przebiega wolniej niż proces wchłaniania:
przeciętnie czas trzeźwienia przy 0,5 ‰ alkoholu we krwi (spożycie 120 ml
wódki lub 250 ml wina lub 700 ml piwa) wynosi 3 godziny, ale już przy 2‰
(480 ml wódki lub 1000 ml wina lub 2800 ml piwa) trzeźwienie trwa 13 godzin
a przy 5‰ (1200 ml wódki lub 2500 ml wina lub 7000 ml piwa) - 33 godziny.
Pamiętajmy, kiedy pijemy róbmy to odpowiedzialnie!
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Porucznik Magdalena Kozak,
lekarz wojskowy, specjalizujący się w medycynie ratunkowej, służy w 2. Grupie
Poszukiwawczo-Ratowniczej (SAR), ponadto od wielu lat pracuje w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym i Pogotowiu Ratunkowym. Dwukrotnie pełniła obowiązki
lekarza w Polskim Szpitalu Polowym w ramach PKW Afganistan.
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ODPOWIEDZIALNIE CZYLI JAK?

Od wielu lat obserwuję gości w naszym klubie - jak się zachowują, jak
się bawią, co jest modne, a co nie.
W ostatnich latach widzę wyraźną zmianę w sposobie picia alkoholu, zabawy
i zachowania w grupie. Klub nie jest już miejscem do którego przychodzi się
pić i upijać. Wręcz przeciwnie – osoba wyraźnie pijana, zachowująca się nieodpowiedzialnie jest źle postrzegana przez grupę. Kiedyś tolerancja otoczenia
na duże spożycie alkoholu była większa, teraz panuje moda na nieupijanie się.
Klub to przestrzeń dobrej zabawy, szukania wytchnienia po tygodniu ciężkiej
pracy, „wyluzowania się”. Ale to też możliwość swobodnego zawierania nowych znajomości, czy pogłębiania istniejących, a w tym przesadne spożywanie
alkoholu wyraźnie przeszkadza.

Często zdarza się, że jeśli do klubu przychodzi grupa młodych kobiet, to jedna
z nich nie pije alkoholu i jest „odpowiedzialna” za pozostałe. Pilnuje, aby koleżanki bawiły się bezpiecznie, dba by nie zdarzyło się nic nieprzyjemnego i by
wszyscy bezpiecznie wrócili do domu. W męskich grupach takie zachowania
są rzadsze, no chyba, że jest w nich kierowca, który z automatu przejmuje rolę
osoby „odpowiedzialnej za grupę”.
Czasem zdarza się, że osoba, która przyszła do klubu z zamiarem nie picia alkoholu, pod wpływem towarzystwa, emocji, wciągnięcia się w zabawę zmienia
zdanie i zamawia drinka. Jednak nie jest to „pójście na całość”. Dopasowanie
do grupy i nastroju kończy się raczej na symbolicznych toastach.
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Przedstawiciel fundacji Universitatis Varsoviensis
(kluby Hybrydy, Palladium, Proxima
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POSTAWY POLAKÓW WOBEC
ALKOHOLU A ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Jakiee motywy i postawy wobec
alkohholu mają Polacy?
Co zrobić by niezaależnie do teego, do której
grupyy należymy byyć zawsze odpowiedzialnnym?
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DLACZEGO SIĘGAMY PO ALKOHOL?

Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się postawom Polaków wobec alkoholu i ich motywom do jego spożywania.
W tym celu bazując na wynikach badań jakościowych oraz publikacjach naukowych
przygotowaliśmy kwestionariusz badający te obszary.

Nigdy lub
bardzo rzadko

Raczej
rzadko

Warto zauważyć, że 40% respondentów przyznało się, że zdarzyło im się spożywać
alkohol, żeby się upić (częściej mężczyźni oraz młodsze grupy wieku).

Najczęstszym motywem spożywania alkoholu jest świętowanie specjalnej okazji (40%
wskazań na często lub zawsze). Co trzecia osoba zadeklarowała, że częstym powodem
sięgnięcia po alkohol była tradycja lub zwyczaj. Wśród najczęściej wskazywanych
motywacji znalazły się też takie powody jak lepsza zabawa na imprezie, dostarczenie
sobie przyjemnych doznań oraz picie dla smaku, jako dodatek do dania.
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Jednocześnie, wbrew mitom na temat Polaków, spośród różnych powodów do picia
napoi z alkoholem, na ostatnim miejscu znalazła się potrzeba zaimponowania komuś.
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RAPORT: CZEGO POLACY O ALKOHOLU NIE WIEDZĄ

Jak edukować Polaków o tematach trudnych?

POZNAJ SWÓJ STYL PICIA I SWÓJ
SPOSÓB NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Pijemy z różnych przyczyn. Jak się okazuje, te
przyczyny nie dzielą Polaków na dyrektorów czy
robotników, dużo czy mało zarabiających, z miast
czy wsi. Może ich różnić tylko marka wina, czy
etykietka na butelce.
Każdy ma natomiast swój styl picia i swoje
główne powody do picia alkoholu. Jeśli rozpoznamy się w jakimś segmencie,
wówczas możemy – tak jak do wyprawy w góry - odpowiednio się przygotować. W przypadku wyprawy nikt przygotowań nie neguje, w przypadku alkoholu - bywa różnie. Dlatego postanowiliśmy przygotować podpowiedzi do przygotowania się do odpowiedzialnego korzystania z napojów wyskokowych.
Ponieważ picie alkoholu jest towarzyskie, jesteśmy odpowiedzialni nie tylko
za siebie, ale i za nasze towarzystwo: np. na rodzinnym grillu - czy ktoś może
w razie czego interweniować, jechać samochodem itp., kiedy dziecko rozbije
głowę.
Proponujemy też odpowiedzialność za swój wizerunek podczas różnych okazji
i raczenia się różnymi alkoholami. Odpowiedzialne picie to także wiedza o tym,
ile gram czystego alkoholu zamierzamy wypić lub wypiliśmy.

zawartością procentową z tym, ile faktycznie czystego alkoholu jest w standardowej porcji danego napoju.
Z drugiej strony przekaz reklamowy towarzyszący napojom o niskiej procentowej zawartości alkoholu może być tu jednym ze źródeł skojarzeń i stereotypów
wokół alkoholi – że picie piwa związane jest z chwilami relaksu, spokojem,
wyciszeniem itp. Jednak wypicie małego piwa czy kieliszka wódki powodują,
ze spożywamy podobną ilość alkoholu.
Pamiętajmy, że mimo iż spożywanie alkoholu przez pasażerów nie jest zabronione, policjant może zabronić dalszej jazdy jeżeli stwierdzi, że zachowanie
pasażerów zagraża bezpieczeństwu jazdy. Nie samo picie alkoholu jest też
zabronione, ale kierowanie pojazdem z zawartością od 0,2 promila alkoholu
we krwi.
Niestety, istnieje też grupa Polaków, którzy nie są w stanie odmówić innym
towarzystwa w piciu. Często decydują się wtedy na lekkie alkohole, myśląc,
że spożywają mało czystego alkoholu. Nie napili by się wódki, ale piją tzw.
tylko jedno piwo albo tylko małe.

Dr hab. Jacek Wasilewski

Z naszych badań wynika, że obecnie największym wyzwaniem jest to, by
nie mylić przekonania o słabym działaniu alkoholu w napojach z jego niską
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Jak edukować Polaków o tematach trudnych?

PIĘĆ SPOSOBÓW POLAKÓW
NA ALKOHOL
Okazało się, że możemy Polaków podzielić na pięć prawie równolicznych
segmentów, co ciekawe rozkład ten nie zależy od wieku respondentów,
a jedynie w trzech przypadkach są istotne różnice w rozkładzie płci (liczba
kobiet i mężczyzn w segmencie w zestawieniu z całą populacją). Pokazuje
to, że nasze motywy są w niewielkim stopniu zależne od czynników demograficznych.

TRADYCJONALIŚCI

22%

22%
LĘKLIWI

19%
ROZRYWKOWI

18%

Michał Piechocki, Online Research Manager
ARC Rynek i Opinia

KONFORMIŚCI

HEDONIŚCI

20%

W badaniu świadomości i postaw Polaków w odniesieniu do alkoholu podjęliśmy próbę segmentacji konsumentów napojów alkoholowych. Kluczową
cechą różnicującą były motywacje do spożywania alkoholu. W dużej mierze czerpaliśmy inspirację z kwestionariusza DMQ-R (Drinking Motivation
Questionnaire – Revised), w wyniku którego wyodrębnić można 4 wymiary wyrażające generalne motywacje spożywania alkoholu (radzenie sobie
z problemami, konformizm, względy towarzyskie, wzmocnienie dobrego
nastroju).
Wyniki naszego badania pozwoliły natomiast na podzielenie populacji pol-
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skich konsumentów alkoholu na 5 podgrup: Tradycjonalistów, Konformistów, Hedonistów, Lękliwych oraz Rozrywkowych. Jak widać, nasz podział
jest bardzo zbliżony do segmentacji DMQ-R. Przedstawiciele segmentów
różnią się między sobą przede wszystkim jeśli chodzi o motywację do spożywania alkoholu, ale również okazje i częstotliwość picia. Co ciekawe, każdy
segment ma podobny udział w populacji (ok. 20%), struktura każdego z nich
jest również zbliżona do populacji. Oznacza to po pierwsze, że motywacje
i zwyczaje związane z konsumowaniem alkoholu przez Polaków są bardzo
zróżnicowane i trudno wskazać typ dominujący, po drugie zaś każda z postaw jest obecna w zasadzie we wszystkich grupach demograficznych.
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TRADYCJONALIŚCI
TRADYCJONALIŚCI (N=201)
Osoby spożywające napoje zawierające alkohol stosunkowo rzadko (37%
wskazań na rzadko, 45% od czasu do czasu, 18% często), zwłaszcza na tle
Konformistów i Rozrywkowych. W tej grupie przeważają kobiety.

Ewa ma 38 lat. Należy do segmentu Tradycjonalistów.
Pije niezbyt często i w zasadzie
nigdy się nie upija.

Piją głównie piwo (94%), wino (90%) i wódkę (80%).
Spożywają alkohol głównie podczas okazji – spotkań, uroczystości rodzinnych i okolicznościowych.

Alkohol jest dla niej czymś mocno
powiązanym z okazjami rodzinnymi (wesela, imieniny). Czasami
daje się wtedy namówić do picia,
mimo że tego nie planowała.

90% Tradycjonalistów daje się namówić do spożywania alkoholu, ważny
jest dla nich również aspekt socjalny, ale występujący obok konkretnej
okazji. Najrzadziej, na tle innych segmentów, piją po to, aby się upić.

WSKAZÓWKI DLA TRADYCJONALISTÓW
<ŽďŝĞƚĂ

ϲϭй

DħǏĐǌǇǌŶĂ

ĚŽϮϰůĂƚ
Ϯϱ-ϰϰůĂƚĂ
ϰϱнůĂƚ

ϯϵй

Jeśli jesteś tradycjonalistą, alkohol jest dla ciebie ważną częścią społecznych rytuałów. Podchodzisz jednak do niego dość
odpowiedzialnie;

*

Bądź czujna/y -zwracaj jednak uwagę na to, ile alkoholu ma dany napój.
W piwie wcale nie jest mniej alkoholu niż kieliszku wódki, wiec jeśli
liczą się więzy rodzinne, nie ma znaczenia czy pije się kieliszkiem wina
150 ml czy kieliszkiem wódki 40 ml.

*

dƌĂĚǇ

ϭϴй
ϯϴй
ϰϰй

ΎZſǏŶŝĐĂŝƐƚŽƚŶĂƐƚĂƚǇƐƚǇĐǌŶŝĞ͘

Pij wodę pomiędzy toastami; staraj się zabezpieczyć odpowiednio podczas uroczystości: picie płynów jest konieczne, bowiem alkohol odwadnia. Popijać alkohol najlepiej napojami niegazowanymi, gdyż obecny
w gazowanych dwutlenek węgla przyśpiesza wchłanianie alkoholu.
Możemy też przyjąć obecne w napojach słodzonych i gazowanych konserwanty, które w zetknięciu z alkoholem zrobią nam niemiłą niespodziankę nad ranem.
Jeśli na imprezie są dzieci, ustal kto pełni dyżur i nie pije alkoholu
Tradycja jest dla Ciebie ważna, pamiętaj jednak, że nie wszyscy będą potrafili odmówić, kiedy z ważnych powodów nie mogą pić. Nie namawiaj
ich do picia, uszanuj ich decyzję
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Nie podejmuj ważnych decyzji pod wpływem alkoholu – wtedy należy
tańczyć, śpiewać i się bawić.
Nie planuj… jazdy samochodem następnego dnia.
Jeśli przed Tobą ważne wydarzenie, a Ty już dotarłeś na miejsce i się
relaksujesz, może doda ci otuchy informacja o enzymie, jakim jest dehydroksytaza alkoholowa. Uruchamia się on podczas metabolizowania
alkoholu i sprawia, że lepiej sobie z nim radzisz następnego dnia, choć
musisz być przez ten dzień „stacjonarny”
Jeśli czasem uważasz obecne tradycje za uciążyliwe, to pamiętaj,
że nie jest już tak źle. Pewne osobliwe zwyczaje, stojące w sprzeczności
z BHP, już na szczęście wyszły z użycia: Johann Joseph Kausch, podróżujący po Polsce w XVIII wieku, pisał: „W Polsce (…) młody kawaler
zdejmuje z nogi swej bogdanki jedwabny pantofelek, napełnia go winem
i wypija łapczywymi haustami. W obecności jednego z mych znajomych
pewien Polak chciał w ten sposób przejawić rycerskość wobec pewnej
damy z Austrii. Dama zrozumiała, że jest to atak na jej piękną nóżkę,
głośno krzyknęła w kierunku męża i dopiero po długich przekonywaniach tego ostatniego pozwoliła rycerzowi spełnić życzenie”.
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Jak edukować Polaków o tematach trudnych?

KONFORMIŚCI (N=205)
Osoby spożywające napoje zawierające alkohol stosunkowo często – co
trzeci Konformista pije często, blisko co drugi od czasu do czasu, a co piąty
rzadko. W tym segmencie jest istotnie więcej mężczyzn niż kobiet.

Stefan ma 28 lat. Należy do segmentu Konformistów.
Lubi mówić, ze ma mocną głowę
i często pije, by pokazać się przed
innymi.

Piją głównie wino (93%), piwo (91%) i wódkę (88%).
Spożywają alkohol głównie podczas okazji – spotkań, uroczystości rodzinnych i okolicznościowych, ale też podczas spotkań towarzyskich bez okazji.
95% Konformistów pije alkohol w ramach tradycji, 90% przyznaje się, że dało
się namówić do spożycia alkoholu, taki sam odsetek pije, ponieważ chce
bardziej dopasować się do grupy. Biorąc pod uwagę całokształt motywacji,
dominują te związane z potrzebą przynależności, wspólnego celebrowania,
na tle innych segmentów wybija się też potrzeba autokreacji.

Kiedy grupa, w której przebywa
pije alkohol chętnie się do tego
przyłącza, szczególnie kiedy jest
do tego okazja. Uważa, że są takie
okoliczności, w których alkohol
jest częścią tradycji.

WSKAZÓWKI DLA KONFORMISTÓW
Jeśli jesteś w tej grupie, to znaczy pijesz, ponieważ nie chcesz
być odludkiem i samotnikiem, powinieneś przede wszystkim
zadbać o swoje dobre samopoczucie.
<ŽďŝĞƚĂ

ϯϵй

*

DħǏĐǌǇǌŶĂ

ϲϭй

*

Nie bój się odmówić, kiedy nie masz ochoty lub nie możesz pić alkoholu. W ten sposób budujesz opinię osoby niezależnej i odpowiedzialnej.
Nie potrzebujesz do tego dodatkowych wymówek. To zawsze Twoja decyzja. Zawsze też możesz znaleźć osobę, która jest w podobnej sytuacji
i będzie cię wspierać – razem łatwiej wytrwać.
Pij wodę pomiędzy kolejnymi toastami.

ĚŽϮϰůĂƚ

ϭϭй

Ϯϱ-ϰϰůĂƚĂ
ϰϱнůĂƚ

ϱϬй
ϯϴй
ΎZſǏŶŝĐĂŝƐƚŽƚŶĂƐƚĂƚǇƐƚǇĐǌŶŝĞ͘

Jeśli zdarzyło ci się już kiedyś, że presja otoczenia była zbyt słodka lub
zbyt silna, miej w pogotowiu zawsze telefon do firmy, która odwiezie
Ciebie i twój samochód z imprezy.
Pamiętaj, że każdy alkohol tak samo uderza – w związku z tym nie myśl,
że piwo jest łagodniejsze od innych alkoholi.
Osoby z tej grupy mają większe przyzwolenie niż reszta Polaków dla picia piwa na godzinę przed prowadzeniem samochodu. To błąd. Poziom
alkoholu osiąga najwyższe stężenie we krwi od półgodziny do godziny
po wypiciu. Alkohol to alkohol.
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O tym, jak silna jest polska kultura w tym względzie, świadczy mająca
pół tysiąca lat fraszka Kochanowskiego o Doktorze Hiszpanie.
“Nasz dobry doktor spać się od nas bierze,
Ani chce z nami doczekać wieczerze”.
“Dajcie mu pokój! najdziem go w pościeli,
A sami przedsię bywajmy weseli!”
“Już po wieczerzy, pódźmy do Hiszpana!”
“Ba, wierę, pódźmy, ale nie bez dzbana”.
“Puszczaj, doktorze, towarzyszu miły!”
Doktor nie puścił, ale drzwi puściły.
“Jedna nie wadzi, daj ci Boże zdrowie!”
“By jeno jedna” - doktor na to powie.
Od jednej przyszło aż więc do dziewiąci,
A doktorowi mózg się we łbie mąci.
“Trudny - powiada - mój rząd z tymi pany:
Szedłem spać trzeźwo, a wstanę pijany”.
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HEDONIŚCI (N=187)
Anna ma 33 lata. Wraz z mężem
należy do segmentu Hedonistów.

Osoby spożywające napoje zawierające alkohol ze średnią częstotliwością
(30% często, 43% od czasu do czasu, 27% rzadko).

Bardzo rzadko się upija, mimo,
że alkohol towarzyszy jej życiu.

Piją głównie piwo (95%), wino (95%) i wódkę (83%).
Spożywają alkohol głównie podczas spotkań towarzyskich i uroczystości,
ale też – istotnie częściej niż przedstawiciele innych segmentów – podczas
randki z ukochaną osobą.

Pije go głównie jako dodatek
do posiłków, wzbogacający smak
potraw. Często urządzają sobie
z mężem romantyczne kolacje,
którym towarzyszy dobry alkohol.

Główną motywacją do spożywania alkoholu w przypadku Hedonistów jest
wzbogacenia smaku potraw (98%). Hedoniści cenią sobie delektowanie się
napojami alkoholowymi głównie w towarzystwie innych osób. Stosunkowo
rzadko piją, aby się upić.

WSKAZÓWKI DLA HEDONISTÓW
Jeśli jesteś Hedonistą to nad ilość przekładasz jakość tego co
pijesz.
Kobieta

49%

0ĊĪF]\]Q
a

do 24 lat
25-44 lata
45+ lat

51%

Dla Hedonistów liczy się smak potraw i smak życia. Ale podążanie
za smakiem bywa zawodne. Warto się zdecydować na konkretny rodzaj
kuchni, żeby nie robić z żołądka sklepu wielobranżowego.
Jeśli wzmacniamy smak potraw, łatwo nam przy deserze mieszać alkohole, np. wódkę z szampanem, wino z likierem, whisky z piwem.
Alkohol w kuchni – pamiętaj, że np. mule z winem nadal są z winem.
Zawierają alkohol. Wbrew obiegowej opinii, alkohol nigdy nie wyparuje
do końca podczas przyrządzania potrawy.

10%
38%
52%

Uważnie dobieraj rodzaj i ilość alkoholu, dopasowuj go do kuchni i potraw. Wchłanianie alkoholu w twoim organizmie zależy od szybkości
przechodzenia treści żołądka do jelit. Im więcej tłuszczu, tym dłużej
trwa trawienie i tym dłuższe wchłanianie alkoholu.
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To nie wszystko - sprawdzaj też jak dużo czystego alkoholu spożywać, by
nie dać się zaskoczyć np. podczas randki. Dużo łatwiej liczy się kieliszki
wódki niż dolewanego wina.
Bogactwo języka też bywa smakowite. Nie namawiaj innych do próbowania napojów z alkoholem. To, że Tobie smakują, nie oznacza, że będzie
smakować innym. Ale możesz mówić o swoich wrażeniach – to pogłębia
smak rozmowy.
Drinki też mają swój procent. Pamiętaj, że napoje (drinki), w których
nie czuć smaku alkoholu, mogą tego alkoholu mieć sporo. Upewnij się,
czy wiesz ile pijesz czystego alkoholu.

RAPORT: CZEGO POLACY O ALKOHOLU NIE WIEDZĄ

LĘKLIWI

Jak edukować Polaków o tematach trudnych?

LĘKLIWI (N=183)
Osoby spożywające napoje zawierające alkohol ze średnią częstotliwością
(30% często, 42% od czasu do czasu, 28% rzadko).
Warto zauważyć prawie dokładne pokrycie struktury wieku i płci
ze strukturą populacji, co oznacza, że spożywanie alkoholu z powodu
negatywnych emocji jest bardzo „demokratyczne” – dotyka w podobnym
stopniu wszystkie grupy demograficzne.
Piją głównie wino (93%), piwo (87%) i wódkę (83%).
Spożywają alkohol głównie podczas spotkań towarzyskich i uroczystości.
Zdecydowanie częściej niż inni spożywają alkohol w sytuacjach stresowych,
aby pozbyć się przygnębienia. Wśród Lękliwych jest też najwięcej osób, które
przyznały, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy piły po to aby się upić

Jerzy ma 45 lat. Należy do segmentu Lękliwych.
Prowadzi bardzo stresujące życie
i alkohol jest dla niego sposobem
na zrelaksowanie i poradzenie sobie z przygnębieniem.
W trudnych sytuacjach potrafi zacząć pić tylko po to aby się upić.

WSKAZÓWKI DLA LĘKLIWYCH
Kobieta

54%

0ĊĪF]\]Q
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46%

Jeśli czasami sięgasz po alkohol po to by odreagować trudną
sytuację, czy też poradzić sobie z emocjami to prawdopodobnie
należysz do tej grupy.
Jeśli chcesz lub czujesz, że musisz zredukować stres czy poprawić sobie
nastrój, pamiętaj, że najlepiej pomagają przyjaciele, żarty i rozmowy.
W kręgu przyjaciół łatwiej o pozytywne emocje. Dobra kompania nie tylko pomoże zredukować stres, ale też pomoże zadbać o dobór napoi
i o bezpieczną podróż do domu.
Radzić sobie z emocjami pomaga również sport. Alkoholem celebruj
zwycięstwa i zostaw go na przyjemne spotkania i chwile, kiedy nie ma
w Tobie negatywnych uczuć.

12%

25-44 lata

44%

Kiedy pijesz poza domem, upewnij się, że wiesz jak bezpiecznie wrócisz
do domu.

45+ lat

44%

Pamiętaj, że alkohol to pod każdą postacią alkohol – lepiej więc nie myśleć o tym, że lekkie alkohole zadziałają „lekko”. Po spożyciu twój organizm potrzebuje czasu, aby się pozbyć produktów przemiany alkoholu.
Dlatego nie planuj następnego dnia prowadzenia pojazdów, ważnych
spotkań, czy też wykonywania skomplikowanych prac.
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Warto pilnować ilości spożywanego alkoholu – niezależnie pod jaką
postacią go pijesz. Postawienie sobie wcześniej pewnej granicy da ci
lepszą możliwość kontroli.
Pij wodę pomiędzy kolejnymi toastami czy rundami picia alkoholu.

napój

ilość czystego
alkoholu

Duże piwo jasne pełne (500 ml)

20 gram

Kieliszek wódki (50 ml)

16 gram

Kieliszek wina (150 ml)

15,6 gram

Kieliszek wina musującego/prosecco (155 ml)

14,26 gram

Szklaneczka whisky/brandy/koniaku (40 ml)

12,8 gram

Butelka cydru (330 ml)
Drink w szklance (200 ml) – np. gin z tonikiem, mojito
Szklanka soku jabłkowego (200 ml)

11,88 gram
9,12 gram
0 gram
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ROZRYWKOWI

Jak edukować Polaków o tematach trudnych?

ROZRYWKOWI (N=173)
Osoby spożywające alkohol dosyć często (33% często, 50% od czasu
do czasu, 17% rzadko).
Wśród Rozrywkowych jest istotnie więcej mężczyzn niż kobiet.
Piją głównie wino (93%), piwo (90%) i wódkę (87%).
Spożywają alkohol głównie podczas spotkań towarzyskich, randek
i uroczystości.
Główne motywy konsumpcji alkoholu w przypadku Rozrywkowych to lepsza
zabawa, poprawa nastroju podczas okazji towarzyskich lub uroczystości.
Powody związane z niwelowaniem negatywnych emocji są u nich na drugim
planie, raczej dominuje postawa wzmacniania doznań. Od Hedonistów
odróżnia ich większe nastawienie na aspekty społeczne towarzyszące konsumpcji alkoholu.

Janek ma 25 lat. Należy do segmentu Rozrywkowych.
Lubi dobrą zabawę w dobrym
towarzystwie (często dopiero co
poznanych osób), której często
towarzyszy alkohol.
Alkohol to dla niego element
mocno łączący się z rozrywką.
Niby nie potrzebuje go, aby dobrze
się bawić, ale uważa, że z nim
może być jeszcze ciekawiej.

WSKAZÓWKI DLA ROZRYWKOWYCH
Kobieta

43%

0ĊĪF]\]Q
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do 24 lat
25-44 lata
45+ lat

*
57% *

19%
44%
37%

Dla osób Rozrywkowych alkohol i dobra zabawa w dobrym towarzystwie mocno się łączą. Jeśli alkohol to dla ciebie katalizator dobrej zabawy, wówczas powinnaś/powinieneś szczególnie zadbać o odpowiedzialne picie.
Jeśli zabawa zapowiada się szaleńczo, zadbaj o kogoś, kto zadba o ciebie. Wyznaczcie odpowiednich dyżurnych, którzy w razie potrzeby mogą
podjąć akcje wymagające natychmiastowego działania – kiedy jesteś
na plaży, na spotkaniu rodzinnym, pikniku czy w jakiejkolwiek innej akcji
tworzenia pięknych wspomnień.
Na samym początku imprezy zadbaj o logistykę – kto zostaje, kto się
przemieszcza i jakim środkiem transportu. Jak postępujemy w razie kryzysu? Czy mamy naładowane telefony i znamy numery do odpowiednich
służb? Jeśli na imprezie są dzieci, ustal, kto pełni wobec nich dyżur
i nie pije.
Wiedząc o tym, że zabawa z alkoholem czy bez, bywa dynamiczna, zadbajmy o bezpieczeństwo ogólne – np. kwestie gaszenia ogniska, wcześniejszego zabezpieczenia gadżetów grillowych, o których w ferworze
można zapomnieć.
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Nie należy pić dużych ilości alkoholu w krótkim czasie – wówczas zbyt
wiele alkoholu wchłania się do krwi i organizm nie przyjmuje tego z rozkoszą. Rozłóż alkohol odpowiednio w czasie.
Nie planuj jazdy samochodem następnego dnia po zabawie. Pamiętaj,
że nie ma „lekkich” alkoholi – są tylko takie, które inaczej się pije, ale
ostatecznie liczy się ilość wypitego alkoholu i jego zawartość we krwi.
Lubisz bawić się z innymi, pamiętaj jednak, że nie wszyscy w danym momencie chcą się bawić przy alkoholu. Niektórzy z nich nie będą potrafili
odmówić, nawet kiedy z ważnych powodów nie mogą pić. Nie namawiaj
ich do picia, uszanuj ich decyzję.
Tzw. promile, czyli stężenie alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu jest wypadkową tego, ile się wypiło, wagi osobnika oraz czasu, jaki
upłynął od spożycia. W związku z tym odpowiedzialne picie to również
uwzględnienie, że po piciu potrzebny jest odpoczynek.
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PODSUMOWANIE
Alkohol jest obecny w życiu Polaków (95% spożywa, chociaż nie wszyscy
zdają sobie z tego sprawą – „fałszywi abstynenci”).
Im mocniejszy alkohol, tym bardziej postrzegany jest w polskiej kulturze
jako środek do potwierdzania więzi, zaufania i bliskich relacji.
Napoje oceniamy przez pryzmat stereotypów – i tych pozytywnych (najczęściej piwo i wino), jak i negatywnych (najczęściej wódka). Niewiele
wiemy o zawartości alkoholu w tych napojach.
Napoje o pozytywnym wizerunku wydają nam się słabsze, nie doceniamy
zawartość czystego alkoholu w swojej typowej objętości.
Brakuje nam rzetelnej wiedzy na ten temat, co może prowadzić do zachowań ryzykownych, wynikających z braku informacji. Wiemy, że po alkoholu nie powinno się jechać samochodem, nie zdajemy sobie często sprawy,
ile czystego alkoholu spożyliśmy (a co za tym idzie - jak długo będziemy
pozbywać się go z organizmu).
Dlatego edukacja jest ważna, byśmy mogli być odpowiedzialni. Bez rzetelnej wiedzy nie możemy być odpowiedzialni, bo bazujemy na mitach
i stereotypach.
Mamy wiele powodów picia - dla każdego inaczej więc wygląda kwestia
odpowiedzialności. Jednak zawsze warto o niej pamiętać.

Agata Tkaczyk, Dyrektor ds. Badań Jakościowych
ARC Rynek i Opinia
Alkohol pełni ważną rolę kulturową. Jest tzw. „smarem społecznym”
ułatwiającym kontakty towarzyskie. Towarzyszy większość uroczystości
i świąt. Ponadto pozwala się zrelaksować i podnosi atrakcyjność posiłków.
Alkohol może wiele wyrażać
i symbolizować: przynależność do grupy, status, męskość czy kobiecość.
Tak jak w przypadku wielu innych kategorii polski konsument
od latdziewięćdziesiątych przeszedł przyspieszoną edukację i znacznie
lepiej odnajduje się już nawet wśród bardzo egzotycznych trunków.Zmienia
się moda i postrzeganie różnych gatunków alkoholu. Znacznie rozrosła się
grupa alkoholi lekkich. Jednocześnie smakowe, słodkie, niskoprocentowe
napoje to zdaniem respondentów produkty raczej dla kobiet czy osób
młodszych (nastolatków) lub na okazje w mieszanym gronie. Ich konsumpcja zdecydowanie rośnie latem, gdyż traktowane są jako orzeźwiające
i kojarzone z wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Pije się je raczej dla
smaku niż dla stanu upojenia. Te przekonania bywają złudne, bo wszystko
zależy od ilości.
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Okazuje się, że po słabsze alkohole chętniej sięgamy w tygodniu, gdy
nie mamy
w zapasie wolnego dnia aby dojść do równowagi. Zdaniem respondentów
bezpieczniej jest po pracy napić się piwa czy cydru niż wódki, aby na drugi
dzień być w dobrej formie. Świadczy to o tym, że nie tylko poważnie traktujemy swoje obowiązki, ale także o tym, że nie ma społecznego przyzwolenia
na to by alkohol wpływał na naszą formę w miejscu pracy. To dobrze, ale
jednocześnie mało kto ma świadomość, że 4 duże piwa, wypite wieczorem
przy telewizji to w gruncie rzeczy tyle samo alkoholu co ćwiartka wódki.
Pewne rzeczy nadal pozostają bez zmian. Mam tu na myśli dopasowanie trunku do osoby czy okazji. Na weselu najlepiej pasuje wódka,
na romantyczną kolację wino,
a na mecz z kolegami piwo. Kobiety, wg deklaracji, chętniej sięgają po wino,
piwa smakowe czy likiery, a mężczyźni chętniej deklarują konsumpcję alkoholi mocnych
i zwykłego piwa.

Alkohol. Zawsze odpowiedzialnie
www.alkoholzawszeodpowiedzialnie.pl

