
 

 

 

Diagnoza problemów uzależnieo  

od środków psychoaktywnych                      

(alkohol, nikotyna, narkotyki, dopalacze) 

wśród dzieci i młodzieży na terenie 

Miasta Jasła. 

 

 

 

PPROGRESROGRES        
Instytut Rozwoju i Edukacji 

Progres - Instytut Rozwoju i  Edukacji, Oddział w Rzeszowie ul. Lwowska 9/8, 35-301 Rzeszów  

tel/fax: 17 852 84 44, kom: 726518974, e-mail: instytut.progres@gmail.com 



Spis treści 

I. Metryka Miasta Jasła. 

II. Wprowadzenie do badao 

III. Problemy społeczne w środowisku dzieci i młodzie-

ży. 

IV. Wnioski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Metryka miasta Jasło 

 Gmina miejska położona w południowo – wschodniej Polsce, w powiecie jasielskim, w 

województwie podkarpackim. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z 30 

czerwca 2014 r. miasto zamieszkiwało 36 286 mieszkaoców. Jego powierzchnia liczy około 

37 km2.  

II. Wprowadzenie do badao 

 W celu przeprowadzenia diagnozy problemów uzależnieo od środków psychoaktywnych 

wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Jasła przeprowadzono badanie ankietowe, które objęło 

trzy grupy wiekowe uczniów: uczniów szkoły podstawowej (klasa VI), uczniów klas gimnazjalnych 

oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie w badaniu wzięło udział 1374 osoby. Liczbowy 

rozkład respondentów w poszczególnych grupach wiekowych przedstawia tabela poniżej. 

 
 

Celem przeprowadzonych badao była przede wszystkim analiza takich kwestii jak: 

 wiedza i przekonania uczniów dotyczące problematyki stosowania środków psychoak-

tywnych, 

 dostępnośd środków psychoaktywnych (w opinii młodzieży), 

 podatnośd na wpływy rówieśnicze – wobec propozycji wypicia alkoholu, 

 ryzyko związane z używaniem środków psychoaktywnych w opiniach uczniów, 

 skala używania środków psychoaktywnych, w tym także wiek inicjacji. 

 Badaniem objęto różne grupy wiekowe respondentów, aby analiza ta była bardziej 

miarodajna i można było ocenid skalę zjawiska nadużywania substancji psychoaktywnych 

wśród dzieci i młodzieży. Analiza i interpretacja danych pozwoliła na sformułowanie wniosków 

oraz rekomendacji względem planowanych przyszłych działao profilaktycznych na terenie miasta.  

Uczniowie Szkoły Podsta-

wowej 

Uczniowie Gimnazjum Uczniowie Szkoły Ponad-

gimnazjalnej 

368 641 365 



W analizie danych wykorzystano w celach porównawczych dane z raportu ESPAD z ogólnopolskich 

badao ankietowych realizowanych w 2011 roku na temat używania alkoholu i narkotyków przez 

młodzież szkolną, opracowanych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, a także rapor-

tu z badania „Picie alkoholu i używanie narkotyków przez młodzież szkolną na terenie wojewódz-

twa podkarpackiego” na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. 

 

III. Problemy społeczne w środowisku  

dzieci i młodzieży 

 

 Zagrożenie dzieci i młodzieży substancjami psychoaktywnymi jest szczególnie niepokoją-

cym zjawiskiem, mającym miejsce w dzisiejszej rzeczywistości. Wymaga ono diagnozowania i 

podejmowania środków zaradczych. Celem podjętych badao, była próba określenia obszaru 

zagrożenia substancjami psychoaktywnymi młodzieży wybranych szkół oraz rozmiaru badane-

go zjawiska. Szczególnie uzyskanie informacji na temat obecności substancji psychoaktywnych 

w środowisku młodych ludzi, ich poczucia zagrożenia oraz doświadczenia w tym zakresie. Pod 

pojęciem substancji psychoaktywnych rozumiemy substancje pochodzenia naturalnego lub 

syntetycznego używane w celu zmiany stanu psychicznego.  

 Coraz większym zagrożeniem zdają się byd bardzo popularne wśród młodych ludzi, głów-

nie ze względu na dostępnośd i niewygórowaną cenę, tzw. dopalacze.   

 

Problematyka badawcza 

 Problematyka badawcza koncentrowała się wokół zagadnieo dotyczących przyjmowania 

substancji psychoaktywnych, głównie alkoholu, narkotyków (także dopalaczy). 

 

Technika i narzędzie badawcze 

 Techniką uzyskania materiału badawczego zastosowaną w omawianym badaniu była ano-

nimowa ankieta audytoryjna. Jej zaletą jest wysoki stopieo standaryzacji oraz możliwośd prze-

prowadzenia w krótkim czasie badania dużej liczby respondentów. Ankietowani byli  

za każdym razem informowani o anonimowości przeprowadzanych badao, co bardzo ważne  



w kontekście tematyki badao. Poruszany temat jest trudny i niekiedy drażliwy, dlatego ważne 

jest by respondenci mieli świadomośd, że dane wykorzystane będą tylko w kontekście badao. 

 Kwestionariusz ankiety składa się z 28 pytao. Zgodnie z europejskim standardem  

badanych zapytano o doświadczenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych  

w ciągu 30 dni przed badaniem, co jest wskaźnikiem wskaźnik bieżącego, ostatnich 12 miesię-

cy (wskaźnik aktualnego używania) oraz kiedykolwiek w życiu (wskaźnik eksperymentowania). 

Osoby, które zadeklarowały używanie substancji psychoaktywnych w ciągu ostatnich 12 mie-

sięcy, nazywane są okazjonalnymi użytkownikami, natomiast osoby, które przyznały się do 

kontaktu z substancjami psychoaktywnymi kiedykolwiek w życiu - eksperymentującymi z sub-

stancjami psychoaktywnymi. 

Badana populacja 

 Grupę objętą badaniem stanowili uczniowie szkół na terenie miasta Jasła: 

 Szkoła Podstawowa nr 1 im. R. Traugutta 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej 

 Szkoła Podstawowa nr 4 im. bpa I. Krasioskiego 

 Szkoła Podstawowa nr 6 im A. Mickiewicza 

 Szkoła Podstawowa nr 7 im. S. Jaracza 

 Szkoła Podstawowa nr 8 im. S. Konarskiego  

 Szkoła Podstawowa nr 10 im. mjr H. Dobrzaoskiego 

 Szkoła Podstawowa nr 11 im. kard. S. Wyszyoskiego 

 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 im. I. Łukasiewicza 

 Gimnazjum nr 2 z oddziałami integracyjnymi im. I. Łukasiewicza 

 Gimnazjum nr 4 im. R. Traugutta 

 Gimnazjum nr 5 im. S. Konarskiego 

 I LO im. S. Leszczyoskiego 

 II LO im. ppłk J. Modrzejewskiego 

 Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 

 Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych 

 Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Pawłowskiego 

 Zespół Szkół nr 4  

 Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego 

 



Badanie zostało przeprowadzone na grupie badawczej liczącej łącznie 1374 osób, z czego 27% 

stanowili uczniowie szkoły podstawowej,  47% uczniowie gimnazjum, a pozostałe 26% to 

uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

Miejsce i termin badania 

 Badanie zostało przeprowadzone w II kwartale 2015 roku, na terenie szkół w Jaśle 

   

Rezultaty badao 

Młodzi Polacy i alkohol 

 Tytułem wstępu przedstawiamy wybrane wyniki z ogólnopolskiego badania dotyczące-

go picia napojów alkoholowych przez młodzież - ESPAD - przeprowadzone w 2011 roku. Ob-

jęto nim uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych oraz klas drugich szkół ponadgimnazjal-

nych.  

 W prezentowanych wynikach badao alkohol okazał się najbardziej popularną substan-

cją psychoaktywną wśród młodzieży, przy czym chłopcy piją częściej niż dziewczęta. Wyniki 

badao ESPAD wskazują ponadto, że 87% gimnazjalistów (w tym 89% chłopców i 86% dziew-

cząt) oraz 95% uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym 96% chłopców oraz 94% dziew-

cząt) sięgnęło przynajmniej raz w życiu po jakiś napój alkoholowy. W ciągu ostatnich 30 dni 

przed badaniem (wskaźnik bieżącego używania) piła ponad połowa trzecioklasistów z gimna-

zjum 58% (w tym 62% chłopców i 53% dziewcząt) i ośmiu na dziesięciu siedemnasto-

osiemnatolatków (w tym 85% chłopców i 76% dziewcząt).  

 Dane zebrane w badaniu świadczą, iż najpopularniejszym napojem alkoholowym wśród 

młodzieży jest piwo, w dalszej kolejności wódka i wino. 57% trzecioklasistów sięgało po piwo, 

41% po wódkę i 26% po wino. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych 78% piło piwo, 63% 

wódkę, a 36% wino w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem.  

 

 

 



 
 Zaprezentowane dane ilustrują skalę problemu związanego z używaniem alkoholu 

przez współczesną młodzież. Warto je traktowad jako dyrektywę do intensyfikacji działao 

profilaktycznych w szkołach. Wynika z nich również, iż osoby pracujące z młodzieżą stają  

w obliczu nowych problemów wychowawczych. Picie alkoholu staje się bowiem zachowa-

niem powszechnym wśród młodzieży i nie dotyczy on już tylko tzw. trudnej młodzieży i osób 

dorastających w rodzinach dysfunkcyjnych. Poza tym w okresie ostatnich lat wzrosły niektóre 

wskaźniki picia alkoholu przez dziewczęta, nieznacznie tylko różniąc się od poziomu wskaźni-

ka chłopców.  

 Młodzi ludzie piją z wielu różnych powodów. Najczęściej za przyczynę picia alkoholu 

uznaje się presję otoczenia. Dzieci od małego patrzą na pijących rodziców i nabierają prze-

świadczenia, że to nic złego. Na pytanie dlaczego piją, często mówią, że alkohol pomaga im w 

pozbyciu się stresu i pozwala im zapomnied o kłopotach w domu lub w szkole. Czasami robią 

to na złośd rodzicom lub nauczycielom. Pijąc alkohol zyskują uznanie w oczach rówieśników. 

Jest to dla nich sposób na uzyskanie akceptacji kolegów i koleżanek.  

 Dla dzieci i młodzieży alkohol wydaje się atrakcyjny, bo uważają, że bez niego nie ma 

dobrej zabawy. Nie przejmują się zdrowiem, konsekwencjami uzależnienia i problemami, 

które może wywoływad, uważając że to ich nie dotyczy, a ponieważ brakuje im wiedzy na 

temat skutków oddziaływania alkoholu na organizm i psychikę człowieka, alkohol zbiera 

wśród młodzieży znaczne żniwo.  
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 Znaczący wpływ na sięganie przez młodzież po napoje alkoholowe, zwłaszcza te nisko-

procentowe, mają media. Reklamy przekonują, że piwo to napój orzeźwiający, który ma się 

kojarzyd z zabawą, energią, młodością. Okazuje się, że aż 82% młodzieży uważa, że piwo nie 

jest alkoholem. Reklamy piwa pojawiające się w czasie największej oglądalności przedstawia-

ją ludzi szczęśliwych, zrelaksowanych, otoczonych przyjaciółmi. Młodzi identyfikując się z bo-

haterami reklam, chcą spędzad czas podobnie. Browary dążą by ich wizerunek odbierany był 

pozytywnie, wbrew zakazowi ustawodawcy sponsorują sport, akcje charytatywne, organizują 

pikniki i biesiady, po to by przyciągnąd młodego człowieka, chcąc pozyskad nowego poten-

cjalnego konsumenta.  

 Pojawiły się nowe grupy konsumentów – nastolatki kobiety, które łatwiej przyswajają 

sobie nowe trunki nie przywiązując wagi do tradycji alkoholowych, są nośnikami nowych 

wzorów picia. Dyskoteka, koncert, klub muzyczny to miejsca, w których wypada bywad,  

jest to modne i na czasie, a są one nierozerwalnie związane z konsumpcją alkoholu. 

 

Młodzież a substancje psychoaktywne 

 

 Wokół krąży wiele mitów na temat samego alkoholu oraz uzależnienia. Wiele osób, w 

tym także młodzież, usiłując usprawiedliwid swoje picie, dorabia do tego odpowiednią ide-

ologię. Poproszono zatem młodych ludzi o ustosunkowanie się do dwóch stereotypów, które 

są szczególnie zakorzenione w polskiej świadomości społecznej.  

 Zapytaliśmy młodych respondentów czy uważają, iż alkohol jest szkodliwy i czy zawarty 

w piwie jest inny i mniej groźny dla zdrowia niż w wódce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Duża częśd respondentów – 73% uczniów szkoły podstawowej, 82% gimnazjalistów i 

78% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej jest zdania, że alkohol jest szkodliwy dla zdrowia. 

 Jednak już na podstawie odpowiedzi na pytanie dotyczące tego czy alkohol w piwie jest 

inny niż w wódce, zaobserwowad można brak świadomości młodych ludzi na temat szkodli-

wości działania alkoholu. Bardzo duża grupa młodych ludzi jest zdania, że alkohol zawarty w 

piwie jest inny i tym samych mniej szkodliwy niż w wódce – takie zdanie wyraziło 35% 

uczniów szkoły podstawowej, 49% gimnazjalistów i 43% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 
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 Trzeba nadmienid, że szkody zdrowotne mogą pojawid się także u osób, które piją tylko 

i wyłącznie piwo, z czego młodzież bardzo rzadko zdaje sobie sprawę. Wypicie jednej szklanki 

250 ml piwa o mocy 5% powoduje wprowadzenie do organizmu takiej samej ilości alkoholu, 

co wypicie małego kieliszka (30ml) wódki o mocy 40%, lub lampki (100ml) wina o mocy 12%.  

 Alkohol działa szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narządy. Alkohol, a także jego 

główny metabolit, aldehyd octowy, są bezpośrednio toksyczne dla tkanek. Alkohol i jego me-

tabolity wchodzą w bezpośrednie reakcje z fizjologicznymi substancjami w organizmie.  

 Ponadto obecnie wiek inicjacji alkoholowej drastycznie się obniżył, co istotne nadal się 

obniża, a jak donoszą najnowsze badania przypada obecnie na 12 rok życia, czyli ostatnią kla-

sę podstawówki. Według wyników z ogólnopolskiego badania ESPAD 2011 przeprowadzone-

go, także na terenie województwa podkarpackiego, ponad 2/5 uczennic z trzecich klas gim-

nazjum, przyznało, że piło już wódkę, natomiast doświadczenie z alkoholem na 56% chłop-

ców w tym samym wieku. 

 Młodzi ludzie sięgają po alkohol zwykle dla zabawy, nikt nie myśli o możliwości popad-

nięcia w uzależnienie. Alkoholizm kojarzony jest zazwyczaj z tzw. „marginesem” i biedą. Dla-

tego zapytaliśmy młodych respondentów kim według nich jest alkoholik.  

 

 
  

 

  

37

60

3

30

65

5

28

64

8

0

10

20

30

40

50

60

70

pije codziennie gdy zacznie pid, nie potrafi 
przerwad w dowolnym 

momencie

chodzi brudny i zaniedbany

Alkoholik to człowiek, który...

Szkoła Podstawowa Gimnazjum Szkoła Ponadgimnazjalna



Spora częśd młodych ludzi ma słuszny osąd tego, kim jest osoba uzależniona od alkoholu – 

60% uczniów szkoły podstawowej, 65% gimnazjalistów i 64% uczniów szkoły ponadgimna-

zjalnej uważa, że alkoholik to człowiek, który gdy zacznie pid, nie potrafi przerwad w dowol-

nym momencie. Częśd uczniów uważa, że alkoholik to osoba pijąca codziennie – 37% 

uczniów szkoły podstawowej, 30% gimnazjalistów i 28% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 

jest takiego zdania. Pośród respondentów pojawiły się pojedyncze opinie, że uzależniony od 

alkoholu chodzi brudny i zaniedbany. 

 Wyżej wymienione opinie nie muszą się wykluczad, natomiast trzeba w tym miejscu 

podkreślid, że uzależnienie od alkoholu nie dotyczy tylko ludzi „brudnych i zaniedbanych”. 

Może ono dotykad także ludzi o bardzo wysokim statusie społecznym. 

  

 Nikt nie sięga po alkohol po to, aby mied problemy. Przeciwnie każdy, kto spożywa al-

kohol oczekuje korzyści, chcę zaspokoid jakieś swoje potrzeby – chce poprawid sobie nastrój, 

ubarwid szarą codziennośd, ułatwid kontakty towarzyskie, zrelaksowad się, zapomnied o pro-

blemach. Podobnie jest w przypadku ludzi młodych. Jednak mimo tego często ukrywają picie 

alkoholu przed osobami dorosłymi. Jest to zapewne spowodowane tym, że w Polsce osoby 

niepełnoletnie, czyli poniżej 18 roku życia nie mogą spożywad alkoholu. 

 Zapytaliśmy młodzież czy oczekuje od dorosłych akceptacji dla spożywania przez nią 

alkoholu. 
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 Odpowiedzi młodych ludzi mogą nieco dziwid, gdyż wydawad by się mogło, że wszyscy 

chcieliby, aby dorośli akceptowali picie przez nich alkoholu. Jednak takiej akceptacji oczekuje 

9% uczniów „podstawówki”, 19% gimnazjalistów i 31% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. 

Natomiast przeważająca większośd deklaruje, że nie oczekuje takiej akceptacji od osób doro-

słych. 

 By zgłębid problem zapytaliśmy uczniów czy ich zdaniem powinien byd prawnie ustalo-

ny zakaz sprzedaży alkoholu dzieciom i młodzieży. 

 
 

 Tutaj też młodzież wykazała się dużą zgodnością – 85% uczniów szkoły podstawowej, 

77% gimnazjalistów i 82% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej zadeklarowało, że prawny zakaz 

sprzedaży alkoholu dzieciom i młodzieży powinien istnied, co zresztą w polskim kodeksie 

prawnym jest ustalone. Pośród oponentów tego zakazu największą grupę stanowią gimna-

zjaliści – 23%, następnie uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej – 18% oraz uczniowie szkoły 

podstawowej – 15%.  

 Kolejne pytanie dotyczyło tego, jaki według młodzieży powinien byd ustalony wiek, w 

którym można kupowad alkohol. 
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 Najczęściej wybieraną odpowiedzią wśród respondentów okazały się dwa przedziały 

wiekowe – od 16 lat i od 21 lat. Jeśli chodzi o ten pierwszy, za takim wiekiem opowiedziało 

się 48% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, 42% gimnazjalistów oraz 24% uczniów szkoły 

podstawowej. Za tym, że alkohol powinien byd sprzedawany od 21 roku życia opowiedziało 

się 61% uczniów szkoły podstawowej, 46% gimnazjalistów i 41% uczniów szkoły ponadgim-

nazjalnej.  

 Z przedstawionych wyników można by wnioskowad, że młodsi uczniowie uważają, że 

wiek, kiedy można kupowad alkohol powinien zostad podwyższony, natomiast uczniowie 

starsi przeciwnie – powinien zostad obniżony. 

. 

 Specjaliści od lat szukają metod skutecznego zapobiegania używania alkoholu, papiero-

sów i narkotyków przez młodzież. Uważa się, że dla młodych organizmów substancje te mo-

gą byd szczególnie niebezpieczne, a ich działanie jest wyjątkowo silne. Przekaz, że nie wolno 

próbuje się wzmocnid licznymi dodatkowymi akcjami edukacyjnymi, angażowaniem edukato-

rów i specjalistów od alkoholu, narkotyków czy tytoniu. Mimo tego problem nadal istnieje, a 

więc zachodzi potrzeba intensyfikacji działao profilaktycznych. 
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 Pytaliśmy również młodzież o to, ile osób pośród ich kolegów pije alkohol. 

 
  

 W otrzymanych wynikach najbardziej niepokojący wydaje się fakt że aż 60% uczniów 

szkoły ponadgimnazjalnej oraz 23% gimnazjalistów twierdzi, że większośd ich kolegów pije 

alkohol. Trzeba podkreślid, że badane osoby w większości były nieletnie. Ważny jest też fakt, 

że 66% uczniów szkoły podstawowej uważa, że nikt z ich kolegów nie spożywa alkoholu. Jest 

to istotna informacja, która może sugerowad iż należy podejmowad działania profilaktyczne 

już od pierwszych klas szkoły podstawowej, tym bardziej, że 4% badanych uczniów szkoły 

podstawowej uważa, że większośd kolegów pije alkohol. 

 Każde picie alkoholu przez młodych ludzi może nieśd ze sobą zagrożenie i ryzyko wy-

stąpienia poważnych szkód zarówno zdrowotnych, emocjonalnych, jak i rozwojowych. Uza-

leżnienie jest tylko jedną z możliwych konsekwencji używania alkoholu i zwykle jest to konse-

kwencja odroczona w czasie. Alkohol działający na młody organizm, może wywoływad w nim 

nieodwracalne szkody. Nie należy tego zagrożenia ignorowad, ponieważ na powstanie uza-

leżnienia ma wpływ wiek, w którym dana osoba rozpoczyna picie, co z kolei jest związane z 

dojrzałością ośrodkowego układu nerwowego. 

 

 Interesowały nas osobiste kontakty respondentów z alkoholem, dlatego zostali zapyta-

ni o to czy kiedykolwiek pili alkohol. Osoby, które przyznały się do kontaktu  

z substancjami psychoaktywnymi kiedykolwiek w życiu są osobami eksperymentującymi  

z substancjami psychoaktywnymi. 
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 Największa grupa respondentów, która odpowiedziała twierdząco to uczniowie szkoły 

ponadgimnazjalnej – 76%, następnie gimnazjaliści – 34% oraz 18% uczniów szkoły podstawo-

wej. I właśnie ten ostatni wynik powinien najbardziej niepokoid, gdyż ta grupa respondentów 

to osoby do 12 roku życia. 

 Kolejne pytanie dotyczyło tego, kiedy respondenci ostatnio spożywali alkohol. Na pyta-

nie to odpowiedzi udzielały osoby, które zadeklarowały kontakt z alkoholem. Zgodnie z euro-

pejskim standardem badanych zapytaliśmy respondentów o doświadczenia związane z uży-

waniem alkoholu w ciągu 30 dni przed badaniem (wskaźnik bieżącego używania), ostatnich 

12 miesięcy (wskaźnik aktualnego używania).  
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 Mając na uwadze fakt, iż okres 30 dni przed badaniem, jest to wskaźnik bieżącego uży-

cia alkoholu, możemy wnioskowad, że badana młodzież ponadgimnazjalna ma bardzo częste 

kontakty z napojami alkoholowymi. Wskaźnik wynosi bowiem aż 88%, przy czym w gimna-

zjum 62%, a w szkole podstawowej 26%. Wskaźnik okazjonalnego spożywania jest znacznie 

wyższy w szkole podstawowej, wynosi bowiem 74%, w gimnazjum 38% natomiast w szkole 

ponadgimnazjalnej – 12%. Oznacza to, iż alkohol jest mocno rozpowszechnioną substancją 

psychoaktywną wśród badanej grupy młodzieży. 

 Według Ministerstwa Zdrowia, Polacy piją coraz więcej. W ciągu ostatnich dwóch de-

kad zmieniły się jednak preferencje Polaków, jeśli chodzi o rodzaj spożywanych napojów al-

koholowych. Dominuje piwo, którego statystyczny Polak wypija rocznie 97 litrów. Na drugim 

miejscu jest wódka i napoje wysokoprocentowe, a na trzecim wino, którego pozycja jest naj-

bardziej stabilna.  

 Młodzież, a nierzadko nawet osoby dorosłe uważają piwo za napój na tyle lekki  

i niegroźny, że spokojnie można je pid w dużych ilościach  

 Osoby, które odpowiedziały twierdząco na pytanie o spożywanie alkoholu, zostały po-

proszone o odpowiedź, jaki rodzaj alkoholu spożywały. Ankietowani mieli do wyboru: piwo, 

wino, wódkę lub alkohole słodkie np. likier, nalewka. 
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 Odpowiedzi ankietowanych uczniów odzwierciedlają zarówno tendencje społeczne w 

spożywaniu alkoholu, jak i znajdują potwierdzenie w badaniach ESPAD 2011 dla wojewódz-

twa podkarpackiego – wszędzie na pierwszym miejscu wśród spożywanych alkoholi jest piwo 

– 67% uczniów szkoły podstawowej, 68% gimnazjalistów i 66% uczniów szkoły ponadgimna-

zjalnej udzieliło takiej odpowiedzi. We wspomnianym raporcie ESPAD z terenu Podkarpacia 

52,5% uczniów trzeciej klasy gimnazjum i 70,5% uczniów drugiej klasy szkoły ponadgimna-

zjalnej deklaruje, że najczęściej pije właśnie piwo.  

 Kolejne pytanie dotyczyło sytuacji upijania się przez młodzież napojami alkoholowymi.  

 Trzeba w tym miejscu podkreślid, że fakt upijania się, a co za tym idzie występowanie 

utraty pamięci tzw. „luk pamięciowych” wywołane alkoholem, jest jednym  

z kryteriów ryzykownego spożywania napojów alkoholowych. Jest to więc istotny moment, 

aby uważniej przyjrzed się własnemu wzorcowi picia.  

 Ponadto badania dowodzą, iż młodzi ludzie uzależniają się od alkoholu znacznie szyb-

ciej. Spożywanie alkoholu przed osiągnięciem dojrzałości może skutkowad uzależnieniem już 

po 5 – 6 miesiącach. Przyjmowanie alkoholu w tak młodym wieku, może także prowadzid do 

nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym człowieka.  

 Warto w tym miejscu ponownie odwoład się do badao z 2011 roku z terenu Podkarpa-

cia. Wynika z nich, że w trzecich klasach gimnazjum doświadczenie upicia się ma już za sobą 

35,3% chłopców i prawie ¼ dziewcząt (23,9%). W przypadku uczniów drugich klas szkoły po-
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nadgimnazjalnej odsetki te znacznie rosną – 71,7% chłopców i 52,4% dziewcząt ma za sobą 

doświadczenie upicia się. 

 

 
 

 Duża częśd respondentów deklaruje, że incydenty upicia się nie miały miejsca w ich ży-

ciu – tak twierdzi 83% uczniów szkoły podstawowej, 65% gimnazjalistów i 38% uczniów szko-

ły ponadgimnazjalnej. Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt, że ponad 1/5 uczniów 

szkoły gimnazjalnej (21%), co dziesiąty gimnazjalista (10%) i 5% uczniów szkoły podstawowej 

upiło się ponad 10 razy. Dane te są alarmujące i wymagają niezwłocznych działao ze strony 

władz.  

 Należy podkreślid, że upijanie się, wiąże się z niekorzystnymi konsekwencjami zarówno 

społecznymi, jak i zdrowotnymi. Według badao zachorowalnośd i śmiertelności populacji, 

prawdopodobieostwo wystąpienia poważnych wypadków i obrażeo jest większe wśród osób 

upijających się. 

 Zapytaliśmy również z kim respondenci po raz pierwszy pili alkohol 
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 We wszystkich grupach wiekowych najwięcej badanych zadeklarowało, że pierwszy raz 

alkohol piło z rówieśnikami – 67% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, 53% gimnazjalistów i 

34% uczniów szkoły podstawowej. Najbardziej niepokojący wydaje się fakt, że stosunkowo 

duża grupa młodzieży twierdzi, że alkohol po raz pierwszy piła z dorosłym członkiem rodziny 

– 12% uczniów szkoły podstawowej, 9% gimnazjalistów i 6% uczniów szkoły ponadgimnazjal-

nej, a aż 18% uczniów „podstawówki” alkohol po raz pierwszy piło z rodzicami.  

 Świadczy to o dużym przyzwoleniu wśród dorosłych na picie młodych ludzi, a nawet 

dzieci, a trzeba podkreślid, że w tak młodym wieku jest ono niezwykle szkodliwe i nieodwra-

calne w skutkach. 

 Alkohol, obok nikotyny, staje się coraz bardziej akceptowaną społecznie substancją 

psychoaktywną, a jego picie przez nieletnich pomimo wielu rygorystycznych przepisów, staje 

się na tyle popularne, że niestety przestaje budzid sprzeciw u dorosłych. Bezsprzecznie należy 

reagowad na zaistniałą sytuacje. 

 Zapytaliśmy także młodych respondentów o to, gdzie po raz ostatni pili alkohol. 
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 Także w tym pytaniu odzwierciedlił się wysoki stopieo akceptacji przez osoby dorosłe 

picia alkoholu wśród młodzieży. Największy odsetek respondentów wskazał na swój dom 

(17% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, 21% gimnazjalistów i 37% uczniów szkoły podsta-

wowej) lub do innej osoby (28% gimnazjaliści i uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej oraz 17% 

uczniowie szkoły podstawowej) jako miejsce gdzie ostatnio pili alkohol. Może to sugerowad, 

że działaniami profilaktycznymi o charakterze informacyjnym należy obejmowad nie tylko 

młodzież ale także osoby dorosłe. Byd może poprzez przekazanie rzetelnych informacji na 

temat szkodliwości alkoholu i nieodwracalnych skutków, jakie jego spożywanie niesie za so-

bą zwłaszcza wśród młodych ludzi, możliwe będzie włączenie rodziców i innych dorosłych w 

działania profilaktyczne. 

 W kolejnym pytaniu, zapytaliśmy młodzież o to, czy kiedykolwiek samodzielnie kupili 

alkohol. Odpowiedzi na nie udzielali już wszyscy ankietowani. W myśl obowiązującego w na-

szym kraju prawa, sprzedaż alkoholu osobom nieletnim jest zakazana, a na sprzedawcach 

ciąży obowiązek legitymowania młodych osób chcących nabyd alkohol. 

 

 

 

17

9

17

37

3

3

7

7

32

8

28

21

3

2

4

2

28

5

28

17

5

5

10

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40

w innym miejscu

w parku

u kogoś w domu

u siebie w domu

pod sklepem

w kawiarni, pubie

na dyskotece

w szkole (internacie)

Gdzie ostatni raz piłeś/aś alkohol?

Szkoła Ponadgimnazjalna Gimnazjum Szkoła Podstawowa



 
 

 Dostępnośd alkoholu według otrzymanych wyników rośnie wraz z wiekiem responden-

tów. 4% uczniów szkoły podstawowej przyznało, że samodzielnie nabyło alkohol, a już 14% 

gimnazjalistów. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych odsetek ten wyniósł aż 55%. Przy-

wołując wyniki wspominanych już wcześniej badao z terenu Podkarpacia, aż 74,3% uczniów 

trzeciej klasy gimnazjum uważa, że zdobycie przez nich piwa nie stanowi najmniejszego pro-

blemu. 

 W najnowszym raporcie dotyczącym paostw Unii Europejskiej Światowa Organizacja 

Zdrowia przedstawia swoje rekomendacje co do tego, jakimi sposobami walczyd z problema-

mi alkoholowymi. Jedną z głównych strategii jest ograniczanie dostępności alkoholu dla kon-

sumentów, ponieważ z badao płynie jednoznaczny wniosek – większa dostępnośd to większe 

spożycie i więcej problemów. Dlatego tak ważna jest kontrola sprzedaży alkoholu, zwłaszcza 

jeśli chodzi o osoby młode. 

  

 Motywacja sięgania po alkohol może byd bardzo różna. Jednak jeśli chodzi o młodych 

ludzi oczekują oni pozytywnych doznao, a negatywne są spychane na dalszy plan. Według 

wyników badao ESPAD z terenu Podkarpacia młodzież przewiduje właściwie jedynie korzyst-

ne dla nich konsekwencje picia alkoholu – świetną zabawę (49,9% gimnazjalistów  

i 67,9% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej), poczucie odprężenia (41,8% i 59,8%) a nawet 

poczucie szczęścia (35,6% i 43,5%). Wielu młodych ludzi poprzez picie alkoholu poszukuje 
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akceptacji wśród rówieśników, bo to właśnie grupa rówieśnicza ma dla nich dominujące zna-

czenie. Boją się oni negatywnej reakcji ze strony grupy, odrzucenia, dlatego często pomimo 

własnych oporów, decydują się na zachowania ryzykowne. 

 W związku z powyższym respondenci zapytani zostali o to, jakie najczęstsze reakcje wy-

stępują w ich środowisku w przypadku, gdy ktoś odmówi picia alkoholu. 

 

 
 

 Odpowiedzi w każdej grupie wiekowej są zróżnicowane. Jeśli chodzi o uczniów szkoły 

podstawowej, to najczęściej nie znają oni reakcji swoich rówieśników – 42%. Często też poja-

wia się obojętnośd (17%) i zrozumienie (15%). Co dziesiąty uczeo mówi jednak o krytyce ze 

strony rówieśników oraz wyśmiewaniu. Wśród gimnazjalistów ¼ nie wie jak reagują rówie-

śnicy, a 22% mówi o obojętności. W tej grupie więcej, bo po 14% twierdzi, że można w sytu-

acji odmowy wypicia alkoholu spotkad się z krytyką i wyśmiewaniem, natomiast co dziesiąty 

gimnazjalista przyznaje, że reakcją rówieśników jest usilne namawianie. Pośród uczniów 

szkoły ponadgimnazjalnej najczęściej mowa o zrozumieniu – 22% badanych. Podobny odse-

tek udzielił odpowiedzi „obojętnośd” – 17%, tyleż samo wspomina o usilnym namawianiu.  
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Co wydaje się istotne aż 14% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej mówi o odrzuceniu ze strony 

uczestników. Można więc wnioskowad, że im starsza młodzież, tym trudniej o zachowania 

asertywne i tym większa presja ze strony grupy rówieśniczej. Dlatego tak ważne jest, by już 

od najmłodszych lat kształtowad u młodzieży adekwatne poczucie własnej wartości, by mo-

gła ona stawiad czoła presji.  

 Niestety bardzo popularnym zjawiskiem wśród młodzieży jest palenie papierosów.  

Co istotne, problem ten sukcesywnie się zwiększa. Dlatego też w przeprowadzonym badaniu 

zapytaliśmy młodzież także o inne niż alkohol substancje psychoaktywne m.in. nikotynę. 

 Motywy sięgania po papierosy przez młodzież mogą byd bardzo różne jednak najczę-

ściej jest to chęd demonstrowania dorosłości i wyróżnienia się pośród rówieśników.  

W okresie adolescencji młodzi ludzie poszukują także własnego wzorca postępowania, często 

naśladują przy tym zachowania dorosłych lub starszych kolegów, tym bardziej,  kiedy stano-

wią oni dla nich pewnego rodzaju autorytet. Nie bez znaczenia jest także podejście społe-

czeostwa do zjawiska palenia tytoniu. Z jednej strony mamy szeroko zakrojone akcje społecz-

ne zachęcające do rzucenia palenia i mówiące o jego szkodliwości, z drugiej natomiast zupeł-

ne bagatelizowanie problemu uzależnienia od nikotyny, co jest wyrazem widocznej niekon-

sekwencji. 
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 Wśród badanych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej odsetek tych, którzy deklarują, że cho-

ciaż raz palili papierosy (51%) jest niższy niż wynik ogólnopolski w tej grupie wiekowej wynoszący 

70% (badanie ESPAD 2011). Podobnie sprawa ma się w grupie młodzieży gimnazjalnej. Pośród 

badanych, 27% zadeklarowało, że paliło papierosy, podczas gdy ogólnopolski wynik to 57% 

(należy podkreślid, że w badaniu ESPAD brali udział uczniowie tylko III klasy gimnazjum, nato-

miast przedstawiane w niniejszym badaniu dane dotyczą wszystkich klas gimnazjalnych). W szko-

le podstawowej inicjację nikotynową ma już za sobą 13% badanych uczniów.  

 Wskaźnik bieżącego użycia nikotyny jest wśród uczniów bardzo wysoki, aż 60% gimnazjali-

stów, 58% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej i niemal ¼ uczniów szkoły podstawowej (24%) de-

klaruje, że paliła w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem.  

 
 

 Dane te wskazują, że problem palenia papierosów przez młodzież jest ciągle aktualny. Po-

jawiła się także nowa modna forma przyjmowania nikotyny tzw. e-papierosy. Ich oferta, pełna 

eleganckich i designerskich urządzeo oraz rozmaitych smaków tzw. liquidów czyli płynów, jest 

zdecydowanie bardzo mocno kierowana do ludzi młodych. Nie ma co prawda jeszcze jednoznacz-

nie potwierdzonych badao na ten temat, ale już wielu specjalistów z dziedziny uzależnieo mówi o 

zgubnym działaniu e-papierosów, dlatego ważne jest, by również na to zwracad uwagę w działa-

niach profilaktycznych.  
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 Jak wskazują badania ogólnopolskie, większośd ludzi zaczyna palid tytoo przed ukoocze-

niem 18. roku życia, oznacza to, że około 250 mln obecnie palących młodych osób może 

umrzed w przyszłości z powodu chorób odtytoniowych. Codziennie w Polsce zaczyna palid 

około 500 nieletnich chłopców i dziewcząt. W skali roku daje to liczbę 180 000 młodocianych 

do 18. roku życia, którzy wpadli w „szpony” nałogu. Szacuje się, że dzieci w Polsce wypalają 

rocznie około 4 mld sztuk papierosów. Jak wynika z przeprowadzonych badao, po papierosa 

często sięgają dzieci już w wieku 8 lat, a bywa, że i w wieku 5 lat. Im wcześniej dana osoba 

sięga po papierosa, tym dłużej pozostaje nałogowym palaczem. Przy tendencji do zmniejsza-

nia się w ostatnich latach częstości palenia wśród dorosłych, wzrasta odsetek palaczy wśród 

młodzieży.  

 Działania mające na celu ochronę dzieci przed zgubnymi skutkami nałogu nikotynowe-

go są zatem wyzwaniem dla rodziców, opiekunów, nauczycieli i pracowników ochrony zdro-

wia. Należy wykorzystad każdą okazję do kształtowania prawidłowej postawy młodych ludzi 

ukierunkowanej na zdrowy styl życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Młodzi Polacy i narkotyki 

 Badania przeprowadzone na terenie Polski wskazują, że problem narkotykowy dotyczy 

coraz większej liczby młodych osób. Zgodnie z wynikami badao ESPAD z 2011 roku do szero-

kiej grupy innych niż alkohol i tytoo substancji psychoaktywnych należą takie substancje le-

galne jak leki przeciwbólowe i nasenne czy substancje wziewne oraz szeroka gama substancji 

nielegalnych. Pod pojęciem substancji nielegalnych rozumiemy tu substancje, których pro-

dukcja i handel są czynami zabronionymi przez prawo. W języku publicystyki substancje te 

często nazywane są narkotykami.  

 Dane pokazują, że wśród uczniów klas gimnazjalnych na pierwszym miejscu pod wzglę-

dem rozpowszechnienia eksperymentowania znajdują się marihuana i haszysz (24,3%). 

Wśród uczniów klas starszych - ponadgimnazjalnych na pierwszym miejscu również znajdują 

się marihuana i haszysz (37,3%). 

 

  

 Rozpowszechnienie podejmowania prób z substancjami psychoaktywnymi innymi niż 

alkohol i tytoo zależne jest od płci. Związek między używaniem substancji a płcią występuje 

na obu poziomach nauczania – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Chłopcy częściej deklaru-

ją próby używania praktycznie wszystkich substancji poza lekami uspokajającymi i nasenny-

mi. 
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Eksperymentowanie z lekami uspokajającymi i nasennymi znacząco bardziej rozpowszech-

nione jest wśród dziewcząt. Jednak próby łączenia alkoholu z tabletkami spotyka się tak sa-

mo często wśród dziewcząt, jak wśród chłopców.  

 Wyniki badao ESPAD pokazały nam kilka interesujących zmian na scenie narkotykowej 

kraju. Przede wszystkim odnotowuje się dalszy wzrost odsetka uczniów, którzy deklarowali 

używanie przetworów konopi (marihuany lub haszyszu). W 2011 roku odnotowad jednak 

trzeba wyraźny wzrost dostępności przetworów konopi, podczas gdy dostępnośd narkotyków 

syntetycznych pozostaje w trendzie spadkowym, przynajmniej jeśli za wskaźnik przyjmiemy 

deklarację bardzo łatwego dostępu.  

 W 2011 roku w badaniach ESPAD po raz pierwszy zapytano młodzież o używanie 

„dopalaczy”. Niemal wszyscy respondenci słyszeli o „dopalaczach”, jednak tylko 15,3% 

uczniów klas trzecich gimnazjów i 21,6% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych było 

kiedykolwiek w sklepie z „dopalaczami”. Odsetek uczniów, którzy kiedykolwiek używali 

„dopalaczy”, jest jeszcze niższy (10,5% gimnazjalistów i 15,8% uczniów szkół ponad-

gimnazjalnych). W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem po te substancje sięgało 2,5% ba-

danych z młodszej i 2,2% ze starszej grupy badanych. Używanie „dopalaczy” jest bardziej roz-

powszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt.  

 Spośród substancji nielegalnych najwyżej oceniana jest dostępnośd przetworów kono-

pi. Dostępnośd „dopalaczy” oceniana jest przez młodszych badanych podobnie jak dostęp-

nośd marihuany, zaś przez starszych nawet nieco wyżej. Biorąc pod uwagę informacje jakie 

napływają z całego kraju, o kolejnych przypadkach śmierci po dopalaczach, można przypusz-

czad, że ich dostępnośd w ostatnich latach znacznie wzrosła. Działanie ich jest coraz silniejsze 

i coraz mniej znane służbom ratunkowym. 

 Szczególnym wyzwaniem jest wzrost rozpowszechnienia używania przetworów konopi 

do poziomu, który dotychczas nie był notowany w Polsce. W połączeniu z rosnącym przeko-

naniem młodzieży o mniejszym – w porównaniu z innymi narkotykami – ryzyku szkód związa-

nych z ich używaniem, można oczekiwad dalszego wzrostu rozpowszechnienia w przyszłości. 

Nie można wykluczyd, że grunt pod wzrost zainteresowania przetworami konopi przygotowa-

ło upowszechnianie się „dopalaczy”, a następnie radykalne zamknięcie do nich dostępu. Po-

pyt na substancje psychoaktywne inne niż alkohol, rozbudzony przez łatwo dostępne i rekla-

mowane jako bezpieczne „dopalacze”, po zablokowaniu ich podaży mógł skierowad się na 

przetwory konopi. Warto dodad, że w ostatnich latach bardzo mocno ożywił się ruch zwolen-



ników legalizacji marihuany, a w debacie publicznej coraz częściej pojawiały się głosy kwe-

stionujące szkodliwośd tej substancji. W ostatnim czasie rozgorzała także dyskusja odnośnie 

zastosowania przetworów konopi w celach medycznych. Szczątkowe informacje jakie posia-

da młodzież, stawiają chociażby marihuanę w pozytywnym świetle jako środek nieszkodliwy, 

a nawet leczniczy. Dlatego tak ważna jest edukacja młodzieży w tym zakresie. 

 

Młodzież a narkotyki 

 Wiele badao wykazało, że współczesna młodzież eksperymentuje równolegle z różnymi 

substancjami psychoaktywnymi, zarówno legalnymi, jak i nielegalnymi. Substancje nielegalne 

wprawdzie nie są reklamowane wprost, jednak narkotykowe wizje i doznania są często obec-

ne w kulturze masowej, przede wszystkim na forach internetowych adresowanych do mło-

dzieży czy chodby w popularnych piosenkach. Konsumpcja narkotyków w młodym pokoleniu 

wzrasta. Dlatego działania zmierzające do ograniczania popytu na narkotyki wydają się ciągle 

podejściem, z którym można wiązad duże nadzieje.  

 Zapytaliśmy młodych respondentów czy zgadzają się z obiegową opinia, iż narkotyki 

można podzielid na tzw. narkotyki „miękkie” oraz „twarde”.  
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 Największy odsetek młodych ludzi w każdej grupie wiekowej nie ma zdania na temat 

takiego podziału narkotyków – 68% uczniów szkoły podstawowej, 70% gimnazjalistów i 48% 

uczniów szkoły ponadgimnazjalnej wraziło takie zdanie. Z podziałem na „twarde” i „miękkie” 

narkotyki zgadza się 13% uczniów szkoły podstawowej, 18% gimnazjalistów i aż 32% uczniów 

szkoły ponad gimnazjalnej. 

 Trzeba w tym miejscu podkreślid, iż podział narkotyków na tzw. „miękkie” i „twarde” 

jest jedynie mitem, bez żadnych podstaw teoretycznych. Mitem, który już od wielu lat poku-

tuje wśród młodzieży i społeczeostwa w ogóle. Nie da się wyznaczyd żadnej granicy między 

rodzajami narkotyków, nie ma jednolitych zasad podziału. 

 Najczęściej mianem narkotyków twardych określa się te, których używanie prowadzi 

do silnego uzależnienia, przede wszystkim fizycznego. Jako miękkie określa się te substancje, 

które uzależniają w mniejszym stopniu (marihuana, haszysz, halucynogeny). Nieprawdą jest 

jednak stwierdzenie, że narkotyki miękkie nie uzależniają, a często z takimi opiniami młodzie-

ży możemy się spotkad. Dlatego tak ważne jest aby podnosid świadomośd młodych ludzi w 

tej kwestii, aby nie pozwolili sobą manipulowad.  

 Kolejne pytanie dotyczyło kwestii szkodliwego działania narkotyków na organizm czło-

wieka. Jak się okazuje, pomimo wielu akcji profilaktycznych o charakterze informacyjnym, 

nadal młodzi ludzie posiadają błędną, a niekiedy zgubną dla nich w skutkach wiedzę na te-

mat śmiertelnego niebezpieczeostwa, jakie niesie za sobą zażywanie narkotyków.  
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 Najliczniejsza grupa respondentów jest zdania, że narkotyki bez względu na częstotli-

wośd są szkodliwe – 72% uczniów szkoły podstawowej, 61% gimnazjalistów i 69% uczniów 

szkoły ponadgimnazjalnej wyraziło taką opinię. Natomiast najbardziej niepokoi fakt, że 8% 

uczniów szkoły podstawowej, 16% gimnazjalistów i 13% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej 

twierdzi, że zażywanie narkotyków jest nieszkodliwe o ile zdarza się rzadko. Należy w tym 

miejscu podkreślid, że nawet jednorazowy kontakt ze środkami psychoaktywnymi może pro-

wadzid do uzależnienia, a nawet do śmierci. 

 

 By móc bliżej przyjrzed się zjawisku zapytaliśmy młodych respondentów czy są w ich 

środowisku osoby zażywające narkotyki. Można pokusid się o stwierdzenie, że im częstszy 

kontakt młodego człowieka z osobami biorącymi narkotyki w jego środowisku, tym większe 

prawdopodobieostwo, że także i on sięgnie po środki odurzające, nie chcąc „odstawad” od 

grupy.  

 

 
 

 Odpowiedzi w poszczególnych grupach wiekowych są zróżnicowane. Wśród uczniów 

szkoły podstawowej największy odsetek deklaruje, że nikt z ich otoczenia nie zażywa narko-

tyków – 80% badanych, 8% uważa, że mniejszośd a 7%, że tylko pojedyncze osoby. Gimnazja-

liści także w większej części twierdzą, że nikt z ich otoczenia nie zażywa narkotyków – 63%, 
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16% mówi o pojedynczych osobach, co dziesiąty ankietowany gimnazjalista uważa, że 

„bierze” około połowy jego rówieśników, natomiast 8%, że mniejszośd. Mniej niż połowa an-

kietowanych uczniów szkoły ponadgimnazjalnej uważa, że nikt z ich otoczenia nie używa sub-

stancji psychoaktywnych, 36% mówi o pojedynczych osobach, 13% deklaruje, że mniejszośd, 

a 5%, że około połowy. Co zdaje się byd istotne, zdarzyły się także osoby i to już w szkole 

podstawowej, które uważają, że większośd ich rówieśników zażywa narkotyki. 

  

 Z używaniem narkotyków związane są pewne umowne poziomy zaawansowania. Nie-

którzy mogą poprzestad na jedno- lub kilkakrotnym spróbowaniu narkotyku, a jeszcze inni 

mogą kontynuowad swoje doświadczenia i wejśd w fazę „eksperymentowania”.  

 Faza eksperymentowania dla wielu osób może się zakooczyd całkowitym zerwaniem 

kontaktu z narkotykami. Niektórzy wprost mówią o wyraźnym uświadomieniu sobie niebez-

pieczeostw różnego rodzaju, inni o niespełnieniu oczekiwao, jeszcze inni o jednym  

i drugim. Niestety rzadko zdarza się, że osoby eksperymentujące z narkotykami, poprzestają 

na tej fazie. Ci, którzy nie rezygnują, wchodzą w kolejną fazę, którą można nazwad fazą uży-

wania substancji, która może się przerodzid w nadużywanie. Wielu specjalistów jest zdania, 

że np. co do heroiny w ogóle nie da się mówid o fazie używania, bo praktycznie każde jej 

„użycie” jest już nadużyciem. Podobnie sprawa ma się w przypadku dopalaczy.  

 Zapytaliśmy młodych respondentów o ich własne doświadczenia z narkotykami. 
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 Do zażycia narkotyku chociaż raz w życiu przyznało się 8% uczniów szkoły podstawo-

wej, 13% gimnazjalistów i aż 20% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej – czyli co piąty młody 

człowiek. Dla porównania w ogólnopolskich badaniach „Młodzież 2013” przeprowadzonych 

przez CBOS na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, w których objęto 

młodzież z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, używanie środków odurzających zade-

klarowało 18% badanych. Dane te są alarmujące, gdyż jak wiemy, jeśli chodzi o narkotyki nie 

można mówid o bezpiecznej dla organizmu ilości czy o racjonalnym i kontrolowanym ich uży-

waniu. Nawet jednorazowe przyjęcie narkotyku może skutkowad uzależnieniem. 

 Respondenci zapytani zostali także o rodzaj substancji, jakich w ich opinii najczęściej 

używają uczniowie. Mogli oni wybrad więcej niż jeden środek z podanych. Wyniki przedsta-

wia poniższa tabela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 Szkoła Podstawowa Gimnazjum Szkoła  

Ponadgimnazjalna 

środki nasenne 

 

4 19 14 

marihuana, haszysz 

 
8 37 54 

amfetamina 

 

3 16 18 

heroina 

 
4 12 12 

relevin 

 

2 3 1 

grzyby 

halucynogenne 
3 12 21 

sterydy anaboliczne 

 

4 11 7 

inne 

 
13 23 23 

klej, rozpuszczalnik 

 

4 13 15 

GHB 

 
4 9 6 

ekstazy 

 

3 7 8 

kokaina 

 
6 13 13 

LSD 

 

6 11 12 

polska heroina 

 
3 10 14 

alkohol z tabletkami 3 10 11 



Według uczniów najpopularniejszym w ich środowisku środkiem jest marihuana i haszysz – 

taką odpowiedź wskazało 8 uczniów szkoły podstawowej, 37 gimnazjalistów i 54 uczniów 

szkoły ponadgimnazjalnej.  Jeśli chodzi o te środki, we wspominanym wcześniej badaniu 

ESPAD z terenu Podkarpacia 15% badanych gimnazjalistów i 33% uczniów szkoły ponadgim-

nazjalnej deklarowało, że najczęściej sięga właśnie po marihuanę. Kolejnym środkiem wska-

zanym przez badanych był środek określony jako „inne”, natomiast można się domyślad, że 

ankietowani mieli na myśli dopalacze. Na „inne” wskazało 23 osoby z grupy gimnazjalistów i 

tyle samo uczniów szkoły ponadgimnazjalnej oraz 13 uczniów szkoły podstawowej.  

 Trzeba dodad iż w ankiecie umieszczony został środek o nazwie „relevin”, który  

w rzeczywistości nie istnieje. Wskazało go 2 osoby ze szkoły podstawowej i trzech gimnazjali-

stów i jedna osoba ze szkoły ponadgimnazjalnej. Jego umieszczenie na liście miało niejako 

sprawdzid prawdomównośd respondentów. Z racji małej liczby osób, które wskazały relevin 

można wnioskowad, że badanie jest z dużym prawdopodobieostwem zgodne  

z rzeczywistością. 

 Statystyki potwierdzają, iż Polacy coraz chętniej sięgają właśnie po marihuanę. Obniża 

się próg wieku ludzi eksperymentujących z używkami, coraz więcej młodzieży przyznaje się 

do kontaktów z nią, i to nie tylko okazjonalnych. Handel marihuaną kwitnie, a wraz z nim na 

wysokim poziomie utrzymuje się sprzedaż gadżetów związanych z jej używaniem, a więc fa-

jek wodnych, fifek, młynków, bibułek. Niezwykle popularny, zwłaszcza wśród młodzieży jest 

sam symbol marihuany – na rynku ogólnodostępnych jest wiele przedmiotów ozdobionych 

charakterystycznym, zielonym listkiem.  

 Na temat szkodliwości konopi istnieje ogromna ilośd badao. Udowodniono, iż marihu-

ana powoduje spadek wydajności zawodowej, której oznaką jest niski próg osiągnięd w doro-

słym życiu, a wcześniej obniżenie osiągnięd w edukacji. Jednakże wśród młodzieży bardziej 

popularny jest pogląd, że marihuana jest „lecznicza” i „naturalna”. Pogląd ten jest szerzony 

bez pogłębienia tematu, co może wynikad z niewiedzy młodych ludzi lub też dostępu to nie-

prawdziwych informacji, których można znaleźd wiele chociażby na stronach internetowych. 

 

 Zapytaliśmy także uczniów o to, kiedy ostatnio mieli kontakt z narkotykami, tak więc 

pytanie dotyczyło bieżącego wskaźnika używania narkotyków (w ciągu ostatnich 30 dni) oraz 

eksperymentowania z nimi (w ciągu ostatnich 12 miesięcy). Odpowiedzi udzieliły osoby, któ-

re wcześniej deklarowały kontakt z substancjami psychoaktywnymi. 



 
 

 Spośród osób, które przyznały się do zażywania narkotyków 44% uczniów szkoły pod-

stawowej, 62% gimnazjalistów i 46% licealistów powiedziało, iż ostatni raz miało kontakt z 

narkotykami w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem. Do eksperymentowania (w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy) z narkotykami przyznało się 38% gimnazjalistów, 54% uczniów szkoły 

ponadgimnazjalnej oraz 56% uczniów szkoły podstawowej. Można więc wnioskowad, że pro-

blem zażywania narkotyków przez młodzież jest problemem wysoce aktualnym i wymaga 

natychmiastowych działao. 

 Duża grupa badanej młodzieży miała przynamniej incydentalny kontakt z różnego ro-

dzaju substancjami psychoaktywnymi. Zapytaliśmy zatem jak młodzi ludzie oceniają swoją 

wiedzę związaną z wpływem narkotyków na organizm człowieka oraz na temat skutków ich 

oddziaływania.  
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 Odpowiedzi respondentów podzieliły się niemal równo, jednakże większa częśd w każ-

dej grupie wiekowej przyznaje, że ich wiedza na temat działania i skutków zażywania narko-

tyków jest niewystarczająca – 54% uczniów szkoły podstawowej, 60% gimnazjalistów i 54% 

uczniów szkoły ponadgimnazjalnej wskazało taką odpowiedź. 

 Jest to wyraźny sygnał do działania dla osób zajmujących się profilaktyką zwłaszcza 

wśród młodzieży. Potrzebuje ona rzetelnych informacji dotyczących substancji psychoaktyw-

nych oraz ich zgubnego oddziaływania na organizm człowieka.  

  

 Pytając o wiedzę uczniów, chcieliśmy się również dowiedzied czy temat narkotyków 

jest poruszany w rozmowach z rodzicami. 

 Odpowiedzi, pomimo różnicy wieku pomiędzy respondentami są wyjątkowo zgodne – 

70% badanych nie rozmawia z rodzicami na temat narkotyków, natomiast pozostałe 30% 

twierdzi, że takie rozmowy mają miejsce. Wysoce prawdopodobne, że rodzice nie mają wie-

dzy na temat narkotyków, ich działania i skutków jakie może nieśd za sobą ich używanie, dla-

tego nie podejmują tematu ze swoimi dziedmi. Jest to sygnał dla władz, że działaniami profi-

laktycznymi należy objąd także rodziców.  
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 W tym miejscu warto podkreślid, że temat narkotyków przestał byd w społeczeostwie 

tematem tabu. Wiele osób otwarcie przyznaje się do nadużywania czy uzależnienia od środ-

ków psychoaktywnych, sporo takich osób to ludzie znani, stanowiący dla częśd młodzieży 

wzór. Temat spowszedniał, a osoby uzależnione nie są już narażone, jak jeszcze kilkanaście 

lat temu na ostracyzm społeczny. Chciałoby się powiedzied, że to dobrze bo uzależnienie jest 

chorobą, a ludzi na nie cierpiących nie można wyłącznie izolowad od reszty społeczeostwa. 

Trzeba jednak dodad, że jako norma środowiskowa obowiązuje wysoki poziom przyzwolenia 

dla brania i dla samych biorących, co powoduje coraz częstsze sięganie po narkotyki przez 

młodzież. 

 W kolejnym pytaniu poruszyliśmy kwestię dostępu do narkotyków na terenie miasta. 

Zapytaliśmy młodzież czy spotkała osobę, która rozprowadza narkotyki. 
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 Spora częśd badanej młodzieży twierdzi, że nie spotkała osoby, która rozprowadza nar-

kotyki – 80% uczniów szkoły podstawowej, 66% gimnazjalistów i 71% uczniów szkoły ponad-

gimnazjalnej odpowiedziało w ten sposób. Niemal ¼ gimnazjalistów (24%), 21% uczniów 

szkoły ponadgimnazjalnej i 11% uczniów „podstawówki” spotkało taką osobę poza szkołą, ale 

co najbardziej zatrważające niemal co dziesiąta badana osoba spotkała „dealera” w szkole. 

 Zapytaliśmy także naszych respondentów, gdzie najłatwiej w ich opinii kupid narkotyki. 

 Około połowa badanych twierdzi, że nie zna takich miejsc – 52% uczniów szkoły pod-

stawowej i tyle samo gimnazjalistów oraz 49% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej udzieliło 

takiej odpowiedzi. Miejscem, gdzie według młodzieży łatwo można nabyd narkotyki jest dys-

koteka lub pub – 17% gimnazjalistów i uczniów szkoły ponadgimnazjalnej oraz 12% uczniów 

„podstawówki” wskazało na to miejsce. Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki najbardziej nie-

pokoją dwa fakty. Pierwszym jest informacja o tym, że częśd młodzieży (6% uczniów szkoły 

podstawowej, 5% gimnazjalistów i 8% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej) przyznaje, że miej-

scem gdzie można kupid narkotyki jest szkoła. Natomiast drugim, jest wskazanie przez re-

spondentów odpowiedzi „mieszkanie dealera” co może sugerowad, że młodzi ludzie znają 

takie miejsca. 
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 Ostatnio dużo mówi się o zaostrzeniu przepisów dotyczących posiadania i rozpo-

wszechniania substancji odurzających. Aktualnie według Ustawy o przeciwdziałaniu narko-

manii, zgodnie z art. 62 ust. 1 za przestępstwo posiadania narkotyków grozi kara pozbawie-

nia wolności do 3 lat. 

 Zapytaliśmy młodzież czy w ich opinii posiadanie narkotyków powinno byd karalne. 
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 Na podstawie otrzymanych odpowiedzi można wysnud wniosek, że zdanie uczniów na 

ten temat zmienia się z wiekiem. Im młodsza grupa, tym więcej osób chce by posiadanie nar-

kotyków było karalne (74% uczniów szkoły podstawowej) , z wiekiem wzrasta poziom tole-

rancji w stosunku do osób posiadających środki odurzające (63% gimnazjalistów chciałoby 

kar za posiadanie narkotyków), a w momencie wchodzenia w pełnoletniośd znów zwiększa 

się liczba zwolenników karania za posiadanie narkotyków – 71% uczniów szkoły ponadgimna-

zjalnej.  

 

 

IV. WNIOSKI 

 W podsumowaniu badao przeprowadzonych na terenie miasta Jasła można wyróżnid 

kilka głównych problemów, jakie pojawiły się w wypowiedziach młodych mieszkaoców mia-

sta. Na podstawie otrzymanych wyników zostaną również podkreślone najważniejsze kwe-

stie, wymagające szczególnej uwagi ze strony władz samorządowych. 

1. Jednym z najważniejszych problemów młodych mieszkaoców miasta zdaje się byd pi-

cie alkoholu – aż 18% uczniów szkoły podstawowej, 34% gimnazjalistów ma już za 

sobą inicjację alkoholową (także 76% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej). Co najbar-

dziej niepokojące 26% uczniów szkoły podstawowej, 62% gimnazjalistów i 88% 

uczniów szkoły ponadgimnazjalnej zadeklarowało, że piło alkohol w ciągu ostatnich 

30 dni przed badaniem, co jest wskaźnikiem bieżącego picia alkoholu. Problem potę-

guje fakt, że 5% uczniów szkoły podstawowej, co dziesiąty gimnazjalista i 21% 

uczniów szkoły ponadgimnazjalnej przyznaje się, że incydenty upicia się miały miejsce 

w ich życiu więcej niż 10 razy. Jest to alarmujący sygnał dla władz lokalnych, który po-

winien skutkowad natychmiastowym podjęciem lub zintensyfikowaniem działao z za-

kresu profilaktyki wśród młodzieży. 

2. Szczególna uwagę trzeba zwrócid na fakt, iż duża częśd najmłodszych respondentów  

(18% uczniów szkoły podstawowej) deklaruje, że po raz pierwszy alkohol piła z rodzi-

cami, a spora częśd wspomina o innym dorosłym członku rodziny. Znajduje to także 

odzwierciedlenie w pytaniu o miejsce, gdzie młodzież piła ostatnio alkohol – 37% 

uczniów szkoły podstawowej, 21% gimnazjalistów i 17% uczniów szkoły ponadgimna-

zjalnej twierdzi, że we własnym domu. Można zatem mówid o dużym przyzwoleniu na 



picie wśród młodzieży. Dlatego ważne zdaje się byd skierowanie działao edukacyjnych 

także w stronę dorosłych mieszkaoców miasta, a przede wszystkim rodziców. 

3. Istotną kwestią zdaje się byd brak właściwej wiedzy na temat szkodliwości picia alko-

holu. Przykładowo 35% uczniów szkoły podstawowej, 49% gimnazjalistów i 43% 

uczniów szkoły ponadgimnazjalnej wyraża błędne przekonanie, że alkohol zawarty w 

piwie jest mniej groźny niż w wódce. Byd może jest to spowodowane tym, iż panuje 

zwyczaj przekazywania młodym ludziom informacji z przestarzałych podręczników, 

które nie są dla nich w żaden sposób interesujące. Planując działania profilaktyczne 

należałoby zwrócid uwagę na atrakcyjnośd zajęd, stopieo zaangażowania w nie od-

biorców, a także aby wiedza przekazywana w trakcie zajęd odnosiła się do aktualnych 

danych i sytuacji, które uczniowie mogą przełożyd na własną rzeczywistośd. 

4. Jeśli chodzi o wyroby tytoniowe to bardzo duża częśd młodzieży deklaruje, że inicjację 

tytoniową ma już za sobą – 13% uczniów szkoły podstawowej, 27% gimnazjalistów i 

51% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej już paliło, natomiast bieżące używanie wyro-

bów tytoniowych potwierdza 24% uczniów „podstawówki”, 60% gimnazjalistów i 58% 

uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Wynikad może to z dużego przyzwolenia społecz-

nego jeśli chodzi o nikotynę. Dlatego ważna wydaje się byd pogłębiona profilaktyka i 

działania prozdrowotne, zmierzające do zmniejszenia skali zjawiska. 

5. Poważny problem pośród młodych mieszkaoców miasta stanowią narkotyki. Duża 

częśd młodzieży (20% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, 13% gimnazjalistów i 8% 

uczniów szkoły podstawowej) ma już za sobą pierwszy kontakt z narkotykami. Co 

istotne bardzo duża częśd respondentów miała stycznośd z narkotykami w ciągu 

ostatnich 30 dni. Także opinia młodych ludzi na temat zażywania narkotyków przez 

rówieśników budzi niepokój, ponieważ już w szkole podstawowej pojawiają się głosy, 

że większośd osób z otoczenia respondentów zażywa narkotyki. Nasuwa się zatem 

potrzeba informowania młodzieży o niebezpieczeostwach jakie wiążą się z zażywa-

niem narkotyków.  

6. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, po jakie substancje sięga młodzież. Zgodnie z ogól-

nopolskimi „trendami” najczęściej młodzi ludzie wskazują na marihuanę i haszysz 

oraz inne substancje, co może sugerowad, że mają na myśli szeroko dostępne i śmier-

telnie niebezpieczne dopalacze. Substancje te wskazuje już młodzież z VI kasy szkoły 



podstawowej, co oznacza, że są one im znane. Dlatego ważne jest by działania profi-

laktyczne wdrażad już od wczesnych lat nauczania. 

7. Potrzebę edukacji potęguje fakt, iż sama młodzież twierdzi, że ich wiedza na temat 

narkotyków jest niewystarczająca - 54% uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, 60% gim-

nazjalistów i 54% uczniów szkoły podstawowej jest tego zdania. Jak już zostało po-

wiedziane, należy zwrócid szczególną uwagę na sposób przekazywania oraz dostoso-

wanie informacji do wieku odbiorców i ich potrzeb. 

8. Z punktu widzenia organizacji działao profilaktycznych, ważnym zdaje się byd fakt, że 

młodzież nie rozmawia na temat narkotyków ze swoimi rodzicami – we wszystkich 

grupach wiekowych 70% ankietowanych wyraziło takie zdanie. Dlatego ważne jest, by 

młodzież mogła otrzymad rzetelną wiedzę i umiejętnośd od specjalistów, a nie szukała 

jej chociażby w Internecie. Istotne jest też dokształcanie rodziców w tym zakresie i 

wspomaganie ich w kontaktach z własnymi dziedmi, chociażby przez rozwój kompe-

tencji wychowawczych. 

9. Można powiedzied, że na terenie miasta jest spory dostęp do narkotyków. Młodzież 

deklaruje, że spotkała osoby rozprowadzające narkotyki, co ważne, także na terenie 

szkoły, wie też gdzie można nabyd narkotyki.  

 

 Reasumując, w prowadzeniu działao profilaktycznych na terenie miasta Jasła, tak samo 

istotne wydają się byd strategie oparte na przekazywaniu rzetelnej, adekwatnej do odbior-

ców wiedzy, a także te oparte na rozwoju umiejętności psychospołecznych. Nie należy zapo-

minad, że tymi odbiorcami nie mogą byd tylko dzieci i młodzież, ale także istnieje silna po-

trzeba angażowania rodziców, nauczycieli, pedagogów. Warto także stwarzad młodym lu-

dziom możliwośd konstruktywnego spędzania czasu w grupie rówieśniczej, która będzie do-

starczad pożądanych społecznie wzorców do identyfikacji. Dzięki temu jednostka może czud 

się bezpiecznie, a doświadczenie takie w sposób niezwykle silny kształtuje poczucie własnej 

wartości, umożliwia odreagowanie napięd i realizację potrzeb. Tylko w taki sposób może od-

bywad się kompleksowa działalnośd profilaktyczna, a tylko taka może przynieśd wymierne 

efekty. 

 


