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in February 2016 in a private primary school in Tarnów. Moreover, attention has been drawn 
to the social aspect of the decision about starting compulsory education and the necessity 
of shaping good cooperation between parents and schools. 

K e y  w o r d s:  reform, school duty, child development, questionnaire, preschool education, 
early education  
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A b s t r a k t:  W pierwszej cz ci artyku u przywo ywane s  podstawowe poj cia i przedsta-
wione w uj ciu socjokulturowym determinanty wp ywaj ce na uzale nienie od alkoholu i in-
nych substancji odurzaj cych. W tej cz ci zasygnalizowano równie  wp yw alkoholu i innych 
substancji odurzaj cych na organizm m odego cz owieka. W nast pnej cz ci artyku u przed-
stawiono przyj t  metodyk  prowadzonych bada  oraz charakterystyk rodowiska rodzinnego 
grupy badanej. W ostatniej, trzeciej cz ci prezentowane s  wyniki bada  przeprowadzonych 
w ród m odzie y z miejskich blokowisk, wsparte badaniami prowadzonymi na szkolnych gru-
pach uczniów.  

Celem bada  by o poznanie skali spo ywania przez m odych ludzi alkoholu i innych rodków
odurzaj cych oraz przyczyn i okoliczno ci, w jakich dochodzi do odurzania si . Integraln  cz -
ci  tego rozdzia u s  wyprowadzone z bada  wnioski. 

S o w a  k l u c z o w e:  uzale nienie, model socjokulturowy, inicjacja alkoholowa 

1. Wprowadzenie 

W Polsce od kilkunastu lat mo na zaobserwowa  post puj ce zjawisko spo ywania 
alkoholu i rodków psychoaktywnych. Niepokoj ce jest, e po rodki skutkuj ce uzale nie-
niem si gaj  coraz m odsi, nierzadko uczniowie starszych klas szkó  podstawowych. W ród 
przyczyn tego zjawiska eksperci wskazuj  zmiany spo eczne i obyczajowe, którym towa-
rzysz  poczucie niepewno ci i zagro enia wyra aj ce si  frustracj  i stresem.
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Spo ecznych, Katedra Nauk o Wychowaniu, ul. Wary skiego 14, 33-100 Tarnów, Poland, tel. +48 14 65 65 524,  
e-mail: ryszard.mysior@mwse.edu.pl. 
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Zasadniczym celem podj tych bada  by o poznanie, w jakim stopniu spo ywanie 
przez m odych ludzi alkoholu i innych rodków odurzaj cych jest zjawiskiem masowym 
oraz jakie s  okoliczno ci, w których  dochodzi do inicjacji. Sformu owane cele pomocni-
cze, jak: stosunek nieletnich do rodków odurzaj cych, cz stotliwo  i przyczyny ich spo-
ywania czy wiadomo  konsekwencji pierwszego si gni cia po rodki odurzaj ce, po-

winny zapewni ad metodologiczny w planowanych badaniach.  
Badania przeprowadzono w latach 2013–2015 w ród uczniów szkó  gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych oraz w ród m odzie y spotykaj cej si  w ró nych miejscach na tere-
nie blokowisk miejskich Tarnowa. W przypadku szkolnych grup uczniowskich badania 
prowadzono w wybranych szko ach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z zastosowaniem 
metody sonda u diagnostycznego, techniki ankietowania, na wyselekcjonowanej metod
losowego doboru systematycznego grupie 200 uczniów. W przypadku grup niezorganizo-
wanych (licz cych cznie 50 osób) korzystano z techniki wywiadu i obserwacji ukrytych. 
Badanie prowadzono równocze nie na kilku miejskich osiedlach (blokowiskach) przez 
okres jednego roku. W ród uczniów grup szkolnych i m odzie y z grup niesformalizowa-
nych badania prowadzili studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia kierunku pedago-
gika z Ma opolskiej Wy szej Szko y Ekonomicznej w Tarnowie. 

Celem niniejszego artyku u jest zaprezentowanie, w jaki sposób w ród nieletnich 
mieszka ców blokowisk na terenie du ego miasta dochodzi do inicjacyjnego kontaktu ze 
rodkami odurzaj cymi, które po krótkim okresie spo ywania mog  silnie uzale nia .

2. Zarys uzale nie  w wietle literatury 

2.1. Poj cie uzale nienia 

Termin „uzale nienie”, bliskoznaczny z terminami „na óg” i „zale no ”, mimo po-
wszechnego u ywania i szerokiego zainteresowania badaczy nie jest jednoznacznie defi-
niowany. Okre lenie to stosowane jest przede wszystkim, ale nie wy cznie, do opisu za-
chowa  zwi zanych z u ywaniem (spo ywaniem) substancji psychoaktywnych (Stutton, 
2001, s. 699).  

W powszechnym rozumieniu uzale nieniem okre la si  nawracaj ce zaburzenia, które 
mog  obejmowa  procesy psychiczne, wegetatywne i somatyczne. Cech  podstawow  uza-
le nienia jest kompulsywne poszukiwanie dost pu do czynnika uzale niaj cego oraz utrata 
kontroli nad zachowaniami pop dowymi, czyli stanem aktywuj cym zachowanie jednostki, 
ukierunkowanym na zaspokojenie potrzeby. Stan uzale nienia kojarzony powszechnie ze 
spo ywaniem rodków odurzaj cych mo e równie  przyjmowa  form  zwyk ej codziennej 
aktywno ci w postaci np. jedzenia, pracy, zakupów, powtarzaj cych si  czynno ci bez ich 
racjonalnego wyja nienia.  

Philip Robson uzale nienie definiuje jako form  uwi zienia w okre lonym schemacie my-
lenia, który polega na pragnieniu dokonania czego , co – je eli zostaje zaspokojone – eliminuje 

napi cie i negatywne odczucia. Pomimo osi gni cia chwilowego stanu równowagi potrzeba po-
jawia si  ponownie z siln  determinacj  jej zaspokojenia (Robson, 1977, s. 163). Oznacza to, e
powstaj ce uzale nienie dzia a wed ug mechanizmu spirali: coraz cz ciej pojawia si  potrzeba 
i wymaga ona coraz intensywniejszego zaspokojenia. Anna Dodziuk pisze, e cz owiek uzale -
niony wci  na nowo u ywa sztucznego sposobu uzyskania doznania – niezale nie od tego, czy 
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chodzi o senno , czy te  wzmo on ywotno  – które powinno by  wynikiem harmonijnej 
równowagi panuj cej w ca ym jego yciu (Dodziuk, 2007, s. 61–62). 

Problematyka uzale nie , mimo i  obejmuje ca y wachlarz powoduj cych je przy-
czyn, najpowszechniej rozumiana jest jako uzale nienie od substancji odurzaj cych, do któ-
rych zalicza si  przede wszystkim alkohol, narkotyki oraz nikotyn . Podstawowym wska -
nikiem wiadcz cym o uzale nieniu jest pojawienie si  trwa ej oraz nawracaj cej reakcji 
w postaci poszukiwania oraz przyjmowania kolejnych, zwi kszaj cych si  porcji substan-
cji. Jest to skutek zmian neuroadaptacyjnych zachodz cych pod wp ywem d ugotrwa ego 
przyjmowania rodka psychoaktywnego (Rabe-Jab o ska, 2004, s. 339–340).  

2.2. Skala zjawiska uzale nie  w ród dzieci i m odzie y

Dok adne okre lenie skali zjawiska uzale nie  w ród dzieci i m odzie y jest niezmiernie 
trudne. Alkohol pije si  wsz dzie: w du ych miastach, w ma ych miejscowo ciach, a tak e na 
wsi. Istnieje spo eczne przyzwolenie na spo ywanie alkoholu i równocze nie spo eczny ostra-
cyzm w stosunku do osób uzale nionych. Pawe  Skoczylas i Micha  R. ebrowski zauwa aj ,
e zmianie ulega wiek inicjacji alkoholowej i po alkohol si gaj  osoby coraz m odsze. Ich 

zdaniem g ównym determinantem takiego stanu rzeczy jest brak podstawowej kontroli ze 
strony rodziców, a tak e zanik wi zi wewn trzrodzinnych oraz dysfunkcjonalno  rodzin. 
„Dzieci, które nie znajduj  w rodzinach zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, jak: po-
czucie bezpiecze stwa, afiliacji, wi zi z bliskimi – cz sto si gaj  po alkohol. Panuj ca w ro-
dzinie patologia pog bia dodatkowo problem. Dzieci i m odzie  z rodzin dysfunkcyjnych, 
nara one s  cz sto na bod ce, przekraczaj ce mo liwo ci ich mechanizmów przystosowaw-
czych, w wyniku czego mo e utrwali  si  u nich poczucie beznadziejno ci, bezradno ci, niska 
samoocena, etc.” (Skoczylas, ebrowski, 2009, s. 271–272).  

Na podstawie bada  ankietowanych przeprowadzonych w 2011 roku w ramach Euro-
pejskiego Programu Bada  Szkolnych na temat Alkoholu i Innych Narkotyków – ESPAD 
w ród uczniów w wieku pomi dzy 15. a 16. rokiem ycia oraz mi dzy 17. a 18. rokiem 
stwierdzono, e najbardziej rozpowszechnion  substancj  odurzaj c  jest alkohol (EMCDDA, 
2012). Uzyskane wyniki dowiod y mi dzy innymi, e alkohol spo ywa ponad 95% 
uczniów starszych oraz ponad 87% m odszych. Badania wykaza y ponadto, e najwi ksz
popularno ci  w ród m odzie y cieszy si  piwo, ale wzrastaj  równie  wska niki spo ywa-
nia napojów wysokoprocentowych. Z przeprowadzonych bada  wynika równie , e spad-
kowi uleg a cz sto  spo ywania alkoholu, a tak e ilo  alkoholu wypijanego jednorazowo. 
Niemniej, jak wskazuj  wyniki bada , a  70% m odzie y starszej oraz 50% ich m odszych 
kolegów przyzna o si  do tego, e w ci gu ostatniego roku zdarzy o si  im upi . Na pod-
stawie uzyskanych danych zauwa ono, e alkohol jest rodkiem coraz trudnej dost pnym, 
cho  wska niki jego dost pno ci s  nadal wysokie. Równocze nie badania ujawni y nega-
tywne tendencje w spo ywaniu innych substancji odurzaj cych. W ród m odych ludzi co-
raz wi kszy odsetek ch tnie eksperymentuje z takimi substancjami, jak: marihuana lub ha-
szysz, amfetamina, LSD lub inne halucynogeny, kokaina, heroina, ekstazy, grzyby halucy-
nogenne itp. Tendencj  wzrostow  w tym wypadku zanotowano zarówno w ród uczniów 
m odszych, jak i starszych (EMCDDA, 2012).  
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Janusz Sieros awski pisa , e o ile w 2007 roku nast pi  silny spadek odsetka ekspe-
rymentuj cych z przetworami konopi zarówno w m odszej grupie, jak i w ród uczniów 
szkó  ponadgimnazjalnych, o tyle w 2011 roku w obu grupach nast pi  wzrost – i to do nie-
notowanego dotychczas poziomu (Sieros awski, 2011, s. 41). 

Licznie prezentowane dane na temat skali wyst puj cych uzale nie  wskazuj , e
polska m odzie  wydaje si  nara ona na uzale nienie od nikotyny. Porównanie wyników 
bada  z 2011 roku z danymi z lat 2003 i 2007 wykaza o lekki wzrost odsetka uczniów, któ-
rzy maj  do wiadczenia z paleniem tytoniu (Sieros awski, 2011, s. 13–14). 

2.3. Wp yw uzale nie  na rozwój dzieci i m odzie y

Spo ywanie substancji odurzaj cych, a tak e podejmowanie innych zachowa  prowa-
dz cych do rozwoju uzale nienia, wywiera negatywny wp yw na rozwój dzieci 
i m odzie y. Jak podkre laj  Dorota o nierczuk-Kieliszek i wspó autorzy, w przypadku 
m odego, rozwijaj cego si  organizmu nadu ywanie alkoholu w krótkim czasie powoduje 
nieodwracalne zmiany w postaci ró nego rodzaju uszkodze  organicznych. Zaburzona zo-
staje równie  sfera psychiczna, gdzie dochodzi g ównie do dysfunkcji pami ci i os abienia 
krytycyzmu. Powstaj  konflikty w sferze interakcji spo ecznych ( o nierczuk-Kieliszek 
i in., 2013, s. 162). Analogiczne spostrze enia wysuwaj  Joanna Sadowska-Mazuryk 
i wspó autorzy, którzy zauwa aj , e spo ywanie alkoholu we wczesnym etapie rozwojo-
wym niesie za sob  powa ne, negatywne konsekwencje zarówno w aspekcie rozwoju fi-
zycznego, jak i spo ecznego. W ród efektów picia alkoholu przez dzieci i m odzie  autorzy 
wyró niaj  mi dzy innymi: problemy zdrowotne, konflikty z prawem, wypadki i urazy, po-
dejmowanie zachowa  ryzykownych w postaci wczesnej inicjacji seksualnej, a tak e pro-
blemy w nauce, czego konsekwencj  mo e by  przerwanie edukacji prowadz ce do trudno-
ci w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, a tym samym brak mo liwo ci utrzymania si ,

co z kolei mo e przyczynia  si  do wykolejenia (Sadowska-Mazuryk, Tomczuk-Ismer, Ja-
kubczyk, Wojnar, 2013, s. 177). 

Podobnie jak alkohol negatywny wp yw na rozwój i funkcjonowanie cz owieka ma 
równie  za ywanie narkotyków, które s rodkami psychoaktywnymi, co oznacza, e inge-
ruj  w psychik  jednostki i zmieniaj  j . Zdaniem Philipa Robsona za ywanie narkotyków 
oraz uzale nienie od nich oddzia uje negatywnie na wiele aspektów codziennego funkcjo-
nowania cz owieka. Autor podkre la mi dzy innymi, e wp yw tych rodków na energi ,
koncentracj , nastrój i samopoczucie fizyczne niejednokrotnie przyczynia si  do napi
i destrukcji rodziny, a tak e do konfrontacji i rozczarowa  w szkole czy w miejscu pracy 
(Robson, 1997, s. 32). Analizuj c wp yw poszczególnych rodków narkotycznych, Bohdan 
T. Woronowicz zauwa y , e w ka dym przypadku przyczyniaj  si  one do wyniszczenia 
organizmu i spadku odporno ci. Osoby uzale nione od tych substancji maj  tendencj  do 
popadania w paranoje, waha  nastroju; obserwuje si  u nich utrat  masy cia a. Najbardziej 
zagra aj ce jest jednak przekonanie w ród m odzie y, i  si ganie po rodki odurzaj ce
w sposób rekreacyjny, to znaczy dla poprawy samopoczucia, jest bezpieczne.



32 

Ryszard Mysior, Tomasz Młynaryk 

Janusz Sieros awski pisa , e o ile w 2007 roku nast pi  silny spadek odsetka ekspe-
rymentuj cych z przetworami konopi zarówno w m odszej grupie, jak i w ród uczniów 
szkó  ponadgimnazjalnych, o tyle w 2011 roku w obu grupach nast pi  wzrost – i to do nie-
notowanego dotychczas poziomu (Sieros awski, 2011, s. 41). 

Licznie prezentowane dane na temat skali wyst puj cych uzale nie  wskazuj , e
polska m odzie  wydaje si  nara ona na uzale nienie od nikotyny. Porównanie wyników 
bada  z 2011 roku z danymi z lat 2003 i 2007 wykaza o lekki wzrost odsetka uczniów, któ-
rzy maj  do wiadczenia z paleniem tytoniu (Sieros awski, 2011, s. 13–14). 

2.3. Wp yw uzale nie  na rozwój dzieci i m odzie y

Spo ywanie substancji odurzaj cych, a tak e podejmowanie innych zachowa  prowa-
dz cych do rozwoju uzale nienia, wywiera negatywny wp yw na rozwój dzieci 
i m odzie y. Jak podkre laj  Dorota o nierczuk-Kieliszek i wspó autorzy, w przypadku 
m odego, rozwijaj cego si  organizmu nadu ywanie alkoholu w krótkim czasie powoduje 
nieodwracalne zmiany w postaci ró nego rodzaju uszkodze  organicznych. Zaburzona zo-
staje równie  sfera psychiczna, gdzie dochodzi g ównie do dysfunkcji pami ci i os abienia 
krytycyzmu. Powstaj  konflikty w sferze interakcji spo ecznych ( o nierczuk-Kieliszek 
i in., 2013, s. 162). Analogiczne spostrze enia wysuwaj  Joanna Sadowska-Mazuryk 
i wspó autorzy, którzy zauwa aj , e spo ywanie alkoholu we wczesnym etapie rozwojo-
wym niesie za sob  powa ne, negatywne konsekwencje zarówno w aspekcie rozwoju fi-
zycznego, jak i spo ecznego. W ród efektów picia alkoholu przez dzieci i m odzie  autorzy 
wyró niaj  mi dzy innymi: problemy zdrowotne, konflikty z prawem, wypadki i urazy, po-
dejmowanie zachowa  ryzykownych w postaci wczesnej inicjacji seksualnej, a tak e pro-
blemy w nauce, czego konsekwencj  mo e by  przerwanie edukacji prowadz ce do trudno-
ci w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, a tym samym brak mo liwo ci utrzymania si ,

co z kolei mo e przyczynia  si  do wykolejenia (Sadowska-Mazuryk, Tomczuk-Ismer, Ja-
kubczyk, Wojnar, 2013, s. 177). 

Podobnie jak alkohol negatywny wp yw na rozwój i funkcjonowanie cz owieka ma 
równie  za ywanie narkotyków, które s rodkami psychoaktywnymi, co oznacza, e inge-
ruj  w psychik  jednostki i zmieniaj  j . Zdaniem Philipa Robsona za ywanie narkotyków 
oraz uzale nienie od nich oddzia uje negatywnie na wiele aspektów codziennego funkcjo-
nowania cz owieka. Autor podkre la mi dzy innymi, e wp yw tych rodków na energi ,
koncentracj , nastrój i samopoczucie fizyczne niejednokrotnie przyczynia si  do napi
i destrukcji rodziny, a tak e do konfrontacji i rozczarowa  w szkole czy w miejscu pracy 
(Robson, 1997, s. 32). Analizuj c wp yw poszczególnych rodków narkotycznych, Bohdan 
T. Woronowicz zauwa y , e w ka dym przypadku przyczyniaj  si  one do wyniszczenia 
organizmu i spadku odporno ci. Osoby uzale nione od tych substancji maj  tendencj  do 
popadania w paranoje, waha  nastroju; obserwuje si  u nich utrat  masy cia a. Najbardziej 
zagra aj ce jest jednak przekonanie w ród m odzie y, i  si ganie po rodki odurzaj ce
w sposób rekreacyjny, to znaczy dla poprawy samopoczucia, jest bezpieczne.

33 

Blokowisko dużego miasta miejscem inicjacyjnego kontaktu ze środkami odurzającymi

2.4. Sposoby zapobiegania uzale nieniom 

Na wst pie analizy zagadnienia dotycz cego sposobów zapobiegania uzale nieniom 
w ród dzieci i m odzie y nale y podkre li , e – w przewa aj cej liczbie przypadków – 
przyczyn spo ywania alkoholu, za ywania narkotyków czy innych substancji odurzaj cych 
przez t  grup  spo eczn  nale y upatrywa  w zaburzonych relacjach wewn trzrodzinnych. 
Nie otrzymuj c zrozumienia w domu rodzinnym, m odzie  poszukuje go poza nim, wybie-
raj c cz sto niew a ciwe grupy rówie nicze. Badacze w tej kwestii s  zgodni, e dzia ania
profilaktyczne powinny rozpocz  si  od edukacji rodziców dotycz cej ich obowi zków 
oraz zada  wychowawczych. Joanna Szyma ska podkre la, e pierwszym i podstawowym 
ogniwem profilaktyki powinni by  rodzice. Gdy dziecko powiela ich zachowania, stosuj
kary albo, próbuj c ustrzec przed podobnymi zachowaniami, daj  przekaz: RÓB TO, CO 
CI MÓWI , A NIE TO, CO JA ROBI ! Jednak dzieci post puj  z regu y odwrotnie ni
ycz  sobie ich opiekunowie. Obserwuj  i kopiuj  zachowania osób znacz cych (Szyma -

ska, 2012, s. 50). Autorka zauwa a jednocze nie, e cz stym problemem, w przypadku pro-
filaktyki uzale nie  realizowanej przez szko  czy te  inne instytucje, jest „torpedowanie” 
tych dzia a  przez rodziców. Dokonuj  tego przede wszystkim opiekunowie, którzy sami 
przejawiaj  zachowania problemowe w postaci palenia papierosów czy spo ywania alkoho-
lu. Z tego wzgl du konieczne jest zaznajamianie rodziców z podstawami programów profi-
laktycznych, realizowanych w ród dzieci i m odzie y, z ich celami, przekazywanymi war-
to ciami oraz zamierzonymi efektami. Ze wzgl du na to, e rodzice stanowi  wzór do na-
ladowania przez dzieci, to w a nie oni powinni stanowi  integraln  cz  profilaktyki. 

Wzrost ich kompetencji przyczynia si  bowiem do budowania w a ciwych relacji i nawi -
zywania wi zi. Edukacja rodziców powinna obejmowa  tak  tematyk , jak: potrzeby roz-
wojowe dzieci na okre lonym etapie rozwoju, wiczenie umiej tno ci komunikacyjnych, 
wprowadzanie i utrzymywanie zdrowej dyscypliny, stanowczo  i konsekwencja w utrzy-
mywaniu regu , konieczno  anga owania si  w ycie dziecka i jego aktywno , prowadze-
nie z dzie mi rozmów dotycz cych potencjalnych zagro e  itp. 

3. Charakterystyka badanej grupy 

W badaniu grup sformalizowanych (szkolnych) uczestniczy o 200 uczniów, w tym 
trzy czwarte (75%) badanych by o uczniami gimnazjów w przedziale wiekowym od 13. do 
16. roku ycia. Pozostali ucz szczali do szkó  ponadgimnazjalnych. W grupach szkolnych 
przewa a y dziewcz ta (53%), natomiast w grupie nieformalnej ch opcy (62%). W niefor-
malnej grupie najwi kszy odsetek stanowili m odzi ludzie w przedziale wiekowym pomi -
dzy 13. a 18. rokiem ycia (88%), w tym co trzeci pomi dzy 13. a 15. rokiem ycia. M odsi 
stanowili najmniej liczn  grup  (12%).  

Wykszta cenie rodziców m odzie y uczestnicz cej w badaniu by o znacznie zró ni-
cowane. W grupie uczniów szko y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej dwie trzecie matek 
(66%) mia o wykszta cenie rednie i wy sze, z przewag  wykszta cenia wy szego. Od-
wrotnie w ród ojców: najliczniejsza grupa mia a wykszta cenie rednie zawodowe, mniej-
sza wy sze. Zdecydowanie gorzej byli wykszta ceni rodzice m odzie y grupy nieformalnej, 
w której co trzecia matka mia a wykszta cenie wy sze (34%) i co czwarta wykszta cenie 
rednie (26%). W ród ojców co pi ty mia  wykszta cenie wy sze (22%) i co trzeci rednie 
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zawodowe (32%). Szczegó owa analiza wykszta cenia rodziców potwierdzi a równo  po-
ziomu wykszta cenia rodziców w znacznej grupie rodzin (36%).  

Analiza zawodów rodziców i sytuacji ekonomicznej rodzin wykaza a znaczne zró ni-
cowanie. Szczególnie wyra nie zarysowa a si  niekorzystna sytuacja ekonomiczna rodzin 
grupy nieformalnej m odzie y. W przypadku rodzin grupy szkolnej uczniów, zw aszcza 
z wykszta ceniem wy szym, zadzia a a ju  zasada spójno ci statusowej.  

Porównanie obydwu grup wed ug kryterium pozycji zawodowej i ekonomicznej ro-
dziców wykaza o, e dwie trzecie (66%) m odzie y z grupy nieformalnej pochodzi z rodzin 
o ni szym statusie. Upowa nia to do wnioskowania, e w jednej trzeciej rodzin powinna 
wyst powa  do  wysoka kultura ycia rodzinnego, poniewa  wy sze wykszta cenie, 
szczególnie matek, oddzia uje edukacyjnie i kulturotwórczo na zachowania w rodzinie, 
a poprawne relacje w tych rodzinach powinny by  standardem.  

M odzi ludzie uczestnicz cy w badaniu pochodzili z rodzin o zró nicowanej sytuacji 
rodzinnej. Dwie trzecie uczniów i m odzie y (68%) pochodzi o z rodzin pe nych, ale o ró -
nej liczbie rodze stwa. Analiza porównawcza pomi dzy rodzinami grupy szkolnej i grupy 
nieformalnej wykaza a, e wi kszy odsetek m odych ludzi z grupy nieformalnej pochodzi 
z rodzin zrekonstruowanych lub rozbitych. Komentarze m odzie y, cz ciej ni  uczniów, 
wskazywa y na dysfunkcjonalno  rodzin.  

Szczegó owa analiza udzielonych odpowiedzi uczniów grupy szkolnej uprawnia do 
wnioskowania, e uczniowie tej grupy mieszkaj cy w blokowiskach maj  inklinacje do 
spotka  w ramach nieformalnych grup osiedlowych. Ujmuj c problem jako ciowo, wed ug
przyj tych kryteriów b d  to uczniowie z rodzin niepe nych i zrekonstruowanych oraz 
o ni szej pozycji zawodowej i ekonomicznej.  

4.  Postawy prezentowane przez m odzie  wobec alkoholu
oraz innych substancji uzale niaj cych

4.1. Jakie m odzie  ma nastawienie do substancji odurzaj cych? 

W ka dym sklepie kolorowe butelki o ró nej pojemno ci, szeroki bukiet smakowy 
i do  sympatycznie brzmi ce nazwy ró nych gatunków wódek i nalewek oraz – co naj-
wa niejsze – przyst pna cena zach caj  m odego cz owieka do kupna alkoholu. M ody al-
koholik na spotkaniu z m odzie  wspomina : „Najbardziej emocjonuj cy i stresogenny dla 
osoby niepe noletniej by  samodzielny zakup pierwszej butelki alkoholu, zreszt  zako czo-
ny sukcesem. Wtedy zosta a przekroczona psychologiczna bariera”.  

Pierwszym zagadnieniem interesuj cym badacza by o poznanie stosunku (odniesie-
nia) m odych ludzi do alkoholu i innych rodków odurzaj cych. Swoje nastawienie mogli 
wyrazi  przez zaznaczenie jednej z trzech odpowiedzi: pozytywny, negatywny, oboj tny.

Uzyskane odpowiedzi wykaza y, e znaczna grupa m odzie y osiedlowej przejawia 
pozytywny stosunek do alkoholu (42%). Pozostali deklaruj  wobec niego oboj tno  (44%) 
lub maj  negatywne nastawienie (14%). Kontrolne pytanie o stosunek do poszczególnych 
gatunków alkoholi wykaza o, e m odzie  ma pozytywny stosunek do piwa (52%) i wódki 
(42%), innych gatunków alkoholi (40%) i wina (24%).  

Wi ksz  czujno  m odzie  zachowuje w stosunku do narkotyków. Po owa (50%) po-
strzega je negatywnie, ale co pi ty (20%) ma pozytywne nastawienie, zw aszcza do marihuany. 
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Nastawienie m odzie y do narkotyków twardych jest zdecydowanie negatywne (72%). W prze-
ciwie stwie do narkotyków mi kkich m odzie  obawia si  narkotyków twardych.  

Szczegó owa analiza danych upowa nia do wnioskowania, e m odzie  warto ciuje 
napoje alkoholowe i narkotyki g ównie wed ug skutków dzia ania i ich szkodliwo ci. Piwo 
czy te  marihuan  uwa a za rodki bezpieczne, których mo na u ywa  bez obawy uzale -
nienia, je eli kontroluje si  dawk  i cz stotliwo  u ywania. Komentarze tej grupy wskazu-
j  na do wiadczenia m odzie y z narkotykami mi kkimi, np. z do  popularn  marihuan .

M odzie  odnosi si  negatywnie do rodków odurzaj cych typu dopalacze (64%), po-
dobnie jak do narkotyków twardych (75%). Negatywne odniesienie nie wynika z obawy 
szybkiego uzale nienia, ale z nieprzewidywalno ci skutków. Co trzeci m ody cz owiek 
(32%) ma pozytywny stosunek do narkotyków twardych i dopalaczy i uwa a je za bez-
pieczne, je eli pochodz  z pewnego ród a.

Najpopularniejszym, powszechnie dost pnym i tolerowanym rodkiem odurzaj cym
jest akceptowana prawie przez dwie trzecie m odzie y (66%) nikotyna zawarta w papiero-
sach. Pozosta a grupa badanych ma do palenia papierosów stosunek zdecydowanie oboj t-
ny (18%) b d  negatywny (14%). 

Dane dotycz ce spo ywania leków przeciwbólowych i nasennych w ilo ciach powo-
duj cych odurzenie potwierdzi y, e dwie trzecie m odzie y (66%) odnosi si  do nich obo-
j tnie. S  w grupie osoby, które w ogóle nie toleruj  tego rodzaju substancji i przejawiaj
wobec nich stosunek negatywny (14%). Pozostali (20%) maj  do tych rodków nastawienie 
pozytywne. Uwa aj , e s  skuteczne w osi ganiu stanu odurzenia i bezpieczne 
w spo ywaniu. Problemem, jak wskazuje m odzie , jest ograniczony do nich dost p.  

Badania prowadzone na liczniejszej grupie uczniów szkó  gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych wskazuj  na ewolucj  postaw uczniów w stosunku do rodków odurzaj cych 
zwi zan  z latami nauki i wiekiem badanych. M odsi gimnazjali ci w zdecydowanej wi k-
szo ci (73%) dokonali do  radykalnej negatywnej oceny alkoholu i innych rodków odu-
rzaj cych, w przeciwie stwie do swoich starszych kolegów ze szkó  ponadgimnazjalnych. 
Zmiana nastawienia uwidoczni a si  tak e w odniesieniu do rodków odurzaj cych.
Zmniejszy  si  odsetek uczniów o nastawieniu oboj tnym, natomiast wzrós  procent o na-
stawieniu pozytywnym w wi kszym stopniu ni  negatywnym.  

Szczegó owa analiza danych umo liwi a sformu owanie wniosku, e im starsza m o-
dzie , tym bardziej ma ona okre lony stosunek do papierosów, alkoholu, narkotyków 
mi kkich i leków. Negatywny stosunek m odzie y do narkotyków twardych oraz dopalaczy 
utrzymuje si  na tym samym poziomie.  

Prezentowane dane wyra aj ce stosunek m odych ludzi do alkoholu i innych substancji 
odurzaj cych mog  budzi  zaniepokojenie z uwagi na niski wska nik negatywnego i oboj t-
nego odniesienia do papierosów, alkoholu, narkotyków mi kkich i leków. Pozytywne nasta-
wienie lub warunkowa oboj tno  mo e wiadczy  o braku psychologicznej bariery po-
wstrzymuj cej przed si gni ciem po raz pierwszy po te substancje. Oznacza  mo e tak e
przejmowanie przez m odzie  kulturowego stereotypu opartego na warto ciowaniu substancji 
uzale niaj cych wed ug kryterium mniejszej szkodliwo ci i spo ecznego przyzwolenia.
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4.2. Jaka jest skala spo ywania alkoholu przez m odzie ?

Analiza danych o spo yciu alkoholu przez m odzie  wykaza a niespójno
z deklaracjami odniesienia si  (nastawienia) do tych substancji. Co czwarty m ody cz o-
wiek (24%) zadeklarowa , e nigdy nie pi  alkoholu i równocze nie stara  si  unika  towa-
rzystwa osób spo ywaj cych alkohol (20%). Pozostali nie potwierdzili niespo ywania al-
koholu (70%) i unikania przebywania w towarzystwie osób pij cych (70%). Mimo e m o-
dzie y nie imponuj  rówie nicy pij cy alkohol (70%), to jednak po owa badanej grupy 
(52%) lubi przebywa  w towarzystwie osób pij cych. Równocze nie prawie dwie trzecie 
m odzie y (64%) przyzna o, e lubi alkohol (62%) i traktuje go jako substancj  pomagaj c
si  rozlu ni  (64%), pozwalaj c  lepiej si  bawi  (62%) i nawi zywa  kontakty interperso-
nalne (54%). Po owa m odzie y (52%) potwierdzi a, e podczas spotka  kole e skich spo-
ywa a alkohol i to w du ych ilo ciach. Oznacza to, e m odzie  generalnie nie stroni od 

alkoholu i kultywuje tradycj  spo ywania tego rodzaju napojów przy nadarzaj cych si
okazjach w przekonaniu, e spo ywanie alkoholu nie jest szkodliwe dla zdrowia i jest bez-
pieczne, je eli spo ycie si  kontroluje.  

Analogiczne badania prowadzone na liczniejszej grupie uczniów gimnazjów i szkó
ponadgimnazjalnych potwierdzi y prezentowane postawy m odzie y grupy nieformalnej 
(osiedlowej). W ród uczniów wyra nie zarysowuje si  grupa osób o identycznym nasta-
wieniu do alkoholu. rednio tylko co czwarty ucze  (24%) prezentuje negatywn  postaw
do spo ywania alkoholu, konsekwentnie unika jego spo ywania i przebywania w towarzy-
stwie osób pij cych. Pozostali uczniowie w ró nym stopniu, najcz ciej w zale no ci od 
wzorca rodzinnego (48%), przejmuj  kultur  spo ywania alkoholu.  

4.3. Jaka jest skala przyjmowania narkotyków przez m odzie ?

Odpowiedzi m odzie y potwierdzi y konsekwentn  postaw  w odniesieniu do narko-
tyków. Dwie trzecie m odzie y stroni od narkotyków mi kkich (66%) i nigdy ich nie za y-
wa o (62%). Odwrotnie ni  w przypadku alkoholu m odzie  uwa a, e narkotyki nie s
rodkiem relaksuj cym (66%), nie u atwiaj  nawi zywania kontaktów (76%), nie pomagaj

w zapominaniu o codziennych problemach (72%). Wi kszo  m odzie y przyzna a, rów-
nie  odwrotnie ni  w przypadku alkoholu, e nie lubi przebywa  w towarzystwie osób za-
ywaj cych narkotyki (76%). Nie imponuj  im tak e rówie nicy pod wp ywem narkotyków 

(86%). Jeden z badanych wyja ni : „koledzy pod wp ywem alkoholu s  przewidywalni, 
czasem dowcipni, czasem mieszni, w przeciwie stwie do tych agresywnych pod wp ywem 
narkotyków”. Szczegó owa analiza porównawcza postaw gimnazjalistów i m odzie y grupy 
nieformalnej w stosunku do alkoholu i narkotyków wykaza a du  zbie no .

4.4. Czy palenie papierosów jest ju  norm  w ród m odzie y?

M odzie  si ga po papierosy, mimo e ma wiadomo  ich negatywnego wp ywu na 
zdrowie (86%). W przeciwie stwie do narkotyków prawie po owa m odzie y lubi i pali pa-
pierosy (52%). W ocenie m odzie y palenie papierosów jest w modzie (60%), pozwala po-
czu  si  bardziej doros ym (62%), pozwala si  zrelaksowa  (56%) i roz adowa  stres 
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ywa a alkohol i to w du ych ilo ciach. Oznacza to, e m odzie  generalnie nie stroni od 

alkoholu i kultywuje tradycj  spo ywania tego rodzaju napojów przy nadarzaj cych si
okazjach w przekonaniu, e spo ywanie alkoholu nie jest szkodliwe dla zdrowia i jest bez-
pieczne, je eli spo ycie si  kontroluje.  

Analogiczne badania prowadzone na liczniejszej grupie uczniów gimnazjów i szkó
ponadgimnazjalnych potwierdzi y prezentowane postawy m odzie y grupy nieformalnej 
(osiedlowej). W ród uczniów wyra nie zarysowuje si  grupa osób o identycznym nasta-
wieniu do alkoholu. rednio tylko co czwarty ucze  (24%) prezentuje negatywn  postaw
do spo ywania alkoholu, konsekwentnie unika jego spo ywania i przebywania w towarzy-
stwie osób pij cych. Pozostali uczniowie w ró nym stopniu, najcz ciej w zale no ci od 
wzorca rodzinnego (48%), przejmuj  kultur  spo ywania alkoholu.  

4.3. Jaka jest skala przyjmowania narkotyków przez m odzie ?

Odpowiedzi m odzie y potwierdzi y konsekwentn  postaw  w odniesieniu do narko-
tyków. Dwie trzecie m odzie y stroni od narkotyków mi kkich (66%) i nigdy ich nie za y-
wa o (62%). Odwrotnie ni  w przypadku alkoholu m odzie  uwa a, e narkotyki nie s
rodkiem relaksuj cym (66%), nie u atwiaj  nawi zywania kontaktów (76%), nie pomagaj

w zapominaniu o codziennych problemach (72%). Wi kszo  m odzie y przyzna a, rów-
nie  odwrotnie ni  w przypadku alkoholu, e nie lubi przebywa  w towarzystwie osób za-
ywaj cych narkotyki (76%). Nie imponuj  im tak e rówie nicy pod wp ywem narkotyków 

(86%). Jeden z badanych wyja ni : „koledzy pod wp ywem alkoholu s  przewidywalni, 
czasem dowcipni, czasem mieszni, w przeciwie stwie do tych agresywnych pod wp ywem 
narkotyków”. Szczegó owa analiza porównawcza postaw gimnazjalistów i m odzie y grupy 
nieformalnej w stosunku do alkoholu i narkotyków wykaza a du  zbie no .

4.4. Czy palenie papierosów jest ju  norm  w ród m odzie y?

M odzie  si ga po papierosy, mimo e ma wiadomo  ich negatywnego wp ywu na 
zdrowie (86%). W przeciwie stwie do narkotyków prawie po owa m odzie y lubi i pali pa-
pierosy (52%). W ocenie m odzie y palenie papierosów jest w modzie (60%), pozwala po-
czu  si  bardziej doros ym (62%), pozwala si  zrelaksowa  (56%) i roz adowa  stres 
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(52%). Z drugiej strony uczniowie przyznaj , e paleniem papierosów mog  co najwy ej
zaimponowa  m odszym kolegom.  

4.5. Jak cz sto m odzie  si ga po alkohol i inne rodki odurzaj ce?

Odniesienie do alkoholu i innych rodków odurzaj cych oraz fakt spo ywania tych 
substancji tworzy niepe ny obraz, poniewa  m odzie  niejednokrotnie podaje sprzeczne 
b d  niepe ne informacje. Kszta tuj cy si  obraz zosta  zweryfikowany przez pytanie kon-
trolne o cz sto  spo ywania tych substancji.  

Jedna trzecia m odzie y pali papierosy codziennie (34%), a co szósty m ody cz owiek 
kilka razy w tygodniu (16%). Prezentowane dane koresponduj  z wcze niejszymi 
i potwierdzaj , e po owa badanej m odzie y regularnie pali papierosy. W ród tej grupy s
osoby, które inicjacj  nikotynow  przesz y w szkole podstawowej (25%).  

Odwo uj c si  do bada  liczniejszej grupy gimnazjalistów, mo na wnioskowa , e
statystycznie w ka dej klasie szkolnej regularnie pali papierosy co najmniej jedna trzecia 
uczniów. Liczba ta wzrasta do po owy uczniów w klasie, je li w grupie pal cych zostan
uwzgl dnieni tak e ci, którzy si gaj  po papierosy kilka razy w tygodniu. Na podstawie 
komentarzy uczniów mo na wnioskowa , e deklaruj cy si  jako regularni palacze to oso-
by silnie uzale nione od nikotyny. Uczniowie klas starszych szko y gimnazjalnej i ponad-
gimnazjalnej nie ukrywaj , e pal  papierosy na ka dej przerwie mi dzylekcyjnej. Starsi 
uczniowie szko y ponadgimnazjalnej nieoficjalnie przyznaj , e im wy szy etap edukacji, 
tym wi ksza tolerancja ze strony szko y. Interesuj cy jest komentarz jednego z uczniów: 
„nie ma oficjalnego przyzwolenia, ale nieoficjalnie toleruje si  palenie papierosów w miej-
scach dyskretnych”.

Obok nikotyny m odzie  kilka razy w tygodniu spo ywa piwo (26%), rzadziej wódk
(6%), wino (4%), a tak e marihuan  (6%) oraz dopalacze (4%). W ród rodków farmako-
logicznych najpopularniejsze s  leki przeciwbólowe (16%).  

Zaskakuj ca jest zgodno  odpowiedzi m odzie y na powtórzone pytanie, dlaczego 
si ga po rodki odurzaj ce, skoro ani paleniem papierosów, ani spo ywaniem alkoholu nie 
jest w stanie zaimponowa  m odszym kolegom, a takie zachowania mog  by  przyczyn
problemów rodzinnych i szkolnych. M odzi ludzie przyznali, e palenie papierosów i spo-
ywanie alkoholu (g ównie piwa) jest spoiwem cementuj cym grup  (72%), a z perspekty-

wy jednostki zapobiega wykluczeniu z tej spo eczno ci (84%). 

4.6. Jakie m odzie  preferuje rodki odurzaj ce?

W celu poznania preferencji m odzie y zapytano badanych o jako ciowy wybór alko-
holu i innych substancji odurzaj cych w okresie nie d u szym ni  jeden miesi c przed dat
badania. Za o ono, e wybory wynikaj ce z przyzwyczaje  smakowych i mo liwo ci fi-
nansowych s  utrwalone i powtarzalne.  

Odpowiedzi m odzie y potwierdzi y wcze niejsze dane, e najbardziej preferowane 
s : piwo (68%), papierosy (60%), leki przeciwbólowe (40%), dopalacze (24%), wódka 
(24%), wino (20%) oraz marihuana (20%). Analiza statystyczna udzielanych odpowiedzi 
potwierdzi a, e m odzie  cz ciej si ga po piwo ni  po inne rodki odurzaj ce. M odzie
po prostu dzia a racjonalnie i korzysta z tego, co jest atwo dost pne i tanie. 
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4.7.  W jakich okoliczno ciach m odzie  najcz ciej si ga po rodki  
odurzaj ce?

Nieletni mieszka cy osiedli spo ywaj  alkohol najcz ciej podczas spotka  kole e -
skich (72%) na podwórku (58%) lub w pubie (53%). O ile katalogi miejsc spo ywania nar-
kotyków i alkoholu s  zbie ne, o tyle w przypadku papierosów trudno wskaza  miejsca, 
gdzie m odzie  nie pali. W katalogu tym wysok  pozycj  zajmuje szko a (62%) i podwórko 
osiedlowe (58%).  

Niebezpiecznym okresem dla m odzie y s  wakacje. O ile w ci gu roku szkolnego 
m odzie  najcz ciej spo ywa alkohol i narkotyki w weekendy, o tyle w okresie d u szych 
ferii i wakacji zanika ograniczenie zwi zane z obowi zkiem szkolnym. M odzi ludzie przy-
znaj , e w tym czasie cz ciej i w wi kszych ilo ciach spo ywaj  alkohol (46%), cz ciej
te  si gaj  po narkotyki (18%) i za ywaj rodki farmakologiczne o dzia aniu odurzaj cym 
(12%).  

5.  Inicjacyjny kontakt z alkoholem i rodkami odurzaj cymi
w ród m odzie y

Inicjacja to zapocz tkowanie lub rozpocz cie czego . Dorastaj ca m odzie ,
a nierzadko ju  starsze dzieci, mniej lub bardziej wiadomie inicjuj  ró ne zachowania ry-
zykowne, jak: palenie tytoniu, picie napojów alkoholowych, za ywanie narkotyków i le-
ków psychoaktywnych, których skutkiem jest bezpo rednie lub po rednie pogorszenie sta-
nu zdrowia i szkody spo eczne.  

5.1.  W jakich okoliczno ciach dochodzi do inicjacyjnego kontaktu
ze rodkami odurzaj cymi? 

Wywiady prowadzone z m odzie  w ró nych przedzia ach wiekowych potwierdzi y
wielo  funkcjonuj cych na terenie du ych osiedli nieformalnych grup m odzie owych 
o ró nej liczebno ci. Na podstawie obserwacji mo na zauwa y , e spoiwem grupy s  rela-
cje kole e skie pomi dzy najstarsz  m odzie . W grupach tych nie obowi zuje hierar-
chiczno , jednak przestrzegana jest zasada starsze stwa. Zwyczajowo m odsi podporz d-
kowuj  si  starszym, je eli chc  funkcjonowa  w wybranym kr gu. Celem wieczornych 
spotka  starszej m odzie y s  najcz ciej „lu ne” kole e skie rozmowy. W czasie tych 
spotka  pali si  papierosy, pije piwo, czasem wódk , rzadko spo ywa si  narkotyki. W spo-
tkaniach tych rol  statystów pe ni  m odsi, je eli zostali dopuszczeni do towarzystwa.  

Na pytanie o okoliczno ci inicjacji nikotynowej zdecydowana grupa m odzie y (90%) 
zaprzecza, jakoby nast pi a ona w towarzystwie starszych roczników grupy blokowej. Za-
zwyczaj pierwszy papieros zosta  wypalony w grupie rówie ników szkolnych, w drodze 
powrotnej ze szko y. Niemniej m odzie  przyznaje, e spotkania grupy blokowej sprzyja y
pog bianiu si  na ogu, ale te  zaznacza, i  nikt ich nie namawia  do palenia papierosów. 
Z opinii badanych wynika, e „to wychodzi o tak spontanicznie, jak wszyscy palili papiero-
sy, to te  wypada o”.  
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sy, to te  wypada o”.  
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M odzi ludzie pytani, w jakich okoliczno ciach dosz o do inicjacji alkoholowej, wska-
zywali najcz ciej spotkania kole e skie, prywatki w gronie szkolnych kolegów (25%), 
wycieczki szkolne (25%), mieszkanie rodziców (25%) i skwer na osiedlu (25%). Pierw-
szym alkoholem, spo ywanym najcz ciej na prób , by o piwo, wódka i drinki. Jeden 
z uczestników tych spotka  relacjonowa : „W okresie wakacyjnym grupa spotyka a si
prawie codziennie. Norm  by o spo ywanie piwa, ale nierzadko pojawia a si  równie
wódka. Do grupy nale a o si  wkupi , dotyczy o to zw aszcza m odszych. Aby unikn
k opotów, alkohol zakupywa  jeden ze starszych kolegów, najlepiej pe noletni. Sporadycz-
nie pojawia y si  dragi”.  

Wed ug relacji m odzie y do inicjacji narkotykowej dochodzi o najcz ciej na impre-
zach domowych w zamkni tym gronie rówie ników (40%). Ucze  z grupy szkolnej rela-
cjonowa  imprez  towarzysk  nast puj co: „Raz w miesi cu organizowana by a sponta-
niczna impreza towarzyska, aby si  wyluzowa . Ka dy przynosi , co móg . Najwi cej by o
piwa i wódki. Pojawia y si  te  narkotyki (marihuana) i dopalacze oraz rodki farmakolo-
giczne przyniesione wed ug indywidualnych potrzeb. Nigdy nie by o narkotyków twar-
dych. Najwi cej osób pi o piwo zmieszane z wódk . Niektórzy wzmacniali alkohol rod-
kami farmakologicznymi, inni jeszcze przepalali dragami”.  

5.2. Jak cz sto m odzie  wprowadza si  w stan odurzenia? 

Styl konsumpcji alkoholu w ród m odzie y jest zró nicowany i w du ym stopniu za-
le ny od kultury rodowiska rodzinnego. M odzie  najcz ciej deklaruje kulturalny styl 
konsumpcji polegaj cy na kontroli ilo ci wypitego alkoholu. Szczegó owa analiza wykaza-
a jednak w wielu wypadkach sprzeczno  deklaracji ze stanem faktycznym. Nieznacznie 

wi cej ni  jedna trzecia m odzie y zaprzeczy a, aby zdarzy o si  im spo ywa  alkohol lub 
za ywa  narkotyki w ilo ci powoduj cej utrat wiadomo ci (36%). W pytaniu kontrolnym 
co czwarty m ody cz owiek (24%) przyzna , e takie przypadki zdarza y si , ale rzadko. 
Równoliczna grupa nie kry a, e stan utraty wiadomo ci zdarza  si  do  cz sto. Tylko 
jedna z ankietowanych osób przyzna a, e ka dorazowo wzmacnia a dzia anie alkoholu in-
nymi substancjami odurzaj cymi i robi a to, a  do utraty wiadomo ci. Szczegó owa anali-
za odpowiedzi uczniów prowadzi jednak do wniosku, e takich osób by o wi cej (16%).  

Badania prowadzone na liczniejszej grupie gimnazjalistów i uczniów szkó  ponad-
gimnazjalnych potwierdzi y prezentowane sytuacje. Celem spo ywania alkoholu dla okre-
lonej grupy m odzie y (16%) by o wprowadzanie si  w euforyczny stan odurzenia, który 
atwiej by o osi gn , mieszaj c alkohol z innymi substancjami psychoaktywnymi. Ozna-

cza to, e znaczna grupa uczniów podejmuje niebezpieczne dla zdrowia eksperymenty, któ-
re mog  si  zako czy  uzale nieniem krzy owym.  

5.3.  Jakie s  przyczyny spo ywania alkoholu  
i innych rodków odurzaj cych przez m odzie ?

M odzie , przebywaj c w liczniejszym towarzystwie, ma problemy z nawi zaniem 
bezpo redniej komunikacji werbalnej, traci poczucie pewno ci w kontaktach z innymi oso-
bami, nie umie nawi za  pozytywnych relacji z nimi. Obserwuj c bezpo rednie spotkania 
m odzie y, mo na zauwa y  cechy analfabetyzmu towarzyskiego. Alkohol, w ocenie m o-
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dzie y, likwiduje, a przynajmniej ogranicza bariery funkcjonowania w grupie towarzyskiej 
(58%). Mniejsza grupa m odzie y spo ywa alkohol z ciekawo ci (32%) i z nudów (30%) 
oraz bez powodu (20%). W przypadku narkotyków wysokie miejsce w katalogu przyczyn 
zajmuje potrzeba zaimponowania rówie nikom (14%). W ocenie m odzie y najpopularniej-
szym i najskuteczniejszym rodkiem w prze amywaniu barier s  papierosy. Papierosy palo-
ne s  przede wszystkim w celu podtrzymania kontaktów towarzyskich (48%), bez powodu 
(32%), z nudów (30%), a tak e w celu odreagowania ró norodnych problemów domowych 
(28%), szkolnych (24%) lub rówie niczych (24%).

Katalog przyczyn spo ywania alkoholu i narkotyków mi kkich oraz palenia papiero-
sów przez m odzie  grupy nieformalnej jest zbie ny z przyczynami podawanymi przez 
uczniów szkó  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podstawow  przyczyn  jest nuda wy-
nikaj ca z braku zainteresowa  i obowi zków pozaszkolnych. Prawie dwie trzecie uczniów 
nie ma pomys u, jak zagospodarowa  czas pozaszkolny, dlatego sp dzaj  go w towarzy-
stwie kolegów, przyjmuj c ich styl sp dzania czasu (64%). Rozmawiaj  z kolegami 
o nieistotnych problemach, pal c papierosy i popijaj c piwo. Jak sami przyznaj , odwzo-
rowuj  domowy styl sp dzania czasu przez niektórych rodziców (36%). 

5.4. Jaki jest stosunek m odzie y do uzale nionych kolegów? 

Badania przeprowadzone w ród uczniów liceum ogólnokszta c cego wykaza y, e
prawie po owa uczniów (44%) zauwa y a u swoich kolegów oznaki nadu ywania alkoholu 
i substancji odurzaj cych. Oznacza to, e uczniowie potrafi  odczyta  symptomy i maj
wiadomo  konsekwencji nadu ywania tych rodków. Liceali ci preferuj  alkohol (71%), 

nast pnie narkotyki (34%) i dopalacze (31%). Nieznacznie wi cej ni  po owa (56%) 
uczniów deklarowa a pozytywne nastawienie do kolegów spo ywaj cych alkohol lub sub-
stancje odurzaj ce, ale bli szy kontakt podtrzymywa  tylko co trzeci (36%). Niewielka gru-
pa uczniów (11%) z uwagi na w asne bezpiecze stwo zdecydowanie ograniczy a kontakty 
z kolegami nadu ywaj cymi alkoholu lub innych substancji odurzaj cych. Podobn  posta-
w  jak uczniowie przyjmuj  ucz cy. W ocenie uczniów nauczyciele zauwa ali symptomy 
nadu ywania rodków odurzaj cych, ale tylko co pi ty reagowa  (22%). Szko a, pomimo 
podejmowanych dzia a  profilaktycznych, w przypadku konkretnego ucznia nie potrafi a
udzieli  skutecznego wsparcia (39%).  

6. Wnioski  

Zasadniczym celem podj tych bada  by o poznanie rozmiarów spo ywania przez 
m odych ludzi alkoholu i innych rodków odurzaj cych oraz przyczyn i okoliczno ci, w ja-
kich nast puje odurzanie si .

Wyniki bada  m odzie y z podwórkowej grupy nieformalnej i uczniów na ró nych 
szczeblach kszta cenia, poddane analizie ilo ciowej i jako ciowej, umo liwi y sformu owa-
nie nast puj cych wniosków:  

1. Stosunek nieletnich mieszka ców blokowisk oraz uczniów do alkoholu i innych 
rodków odurzaj cych ewoluuje wraz z wiekiem, zw aszcza w grupie o nastawie-

niu oboj tnym. Im wy szy szczebel edukacji, tym czytelniejszy jest podzia  na 
uczniów o pozytywnym i negatywnym nastawieniu do alkoholu i innych substan-
cji odurzaj cych.  
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szym i najskuteczniejszym rodkiem w prze amywaniu barier s  papierosy. Papierosy palo-
ne s  przede wszystkim w celu podtrzymania kontaktów towarzyskich (48%), bez powodu 
(32%), z nudów (30%), a tak e w celu odreagowania ró norodnych problemów domowych 
(28%), szkolnych (24%) lub rówie niczych (24%).

Katalog przyczyn spo ywania alkoholu i narkotyków mi kkich oraz palenia papiero-
sów przez m odzie  grupy nieformalnej jest zbie ny z przyczynami podawanymi przez 
uczniów szkó  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Podstawow  przyczyn  jest nuda wy-
nikaj ca z braku zainteresowa  i obowi zków pozaszkolnych. Prawie dwie trzecie uczniów 
nie ma pomys u, jak zagospodarowa  czas pozaszkolny, dlatego sp dzaj  go w towarzy-
stwie kolegów, przyjmuj c ich styl sp dzania czasu (64%). Rozmawiaj  z kolegami 
o nieistotnych problemach, pal c papierosy i popijaj c piwo. Jak sami przyznaj , odwzo-
rowuj  domowy styl sp dzania czasu przez niektórych rodziców (36%). 

5.4. Jaki jest stosunek m odzie y do uzale nionych kolegów? 

Badania przeprowadzone w ród uczniów liceum ogólnokszta c cego wykaza y, e
prawie po owa uczniów (44%) zauwa y a u swoich kolegów oznaki nadu ywania alkoholu 
i substancji odurzaj cych. Oznacza to, e uczniowie potrafi  odczyta  symptomy i maj
wiadomo  konsekwencji nadu ywania tych rodków. Liceali ci preferuj  alkohol (71%), 

nast pnie narkotyki (34%) i dopalacze (31%). Nieznacznie wi cej ni  po owa (56%) 
uczniów deklarowa a pozytywne nastawienie do kolegów spo ywaj cych alkohol lub sub-
stancje odurzaj ce, ale bli szy kontakt podtrzymywa  tylko co trzeci (36%). Niewielka gru-
pa uczniów (11%) z uwagi na w asne bezpiecze stwo zdecydowanie ograniczy a kontakty 
z kolegami nadu ywaj cymi alkoholu lub innych substancji odurzaj cych. Podobn  posta-
w  jak uczniowie przyjmuj  ucz cy. W ocenie uczniów nauczyciele zauwa ali symptomy 
nadu ywania rodków odurzaj cych, ale tylko co pi ty reagowa  (22%). Szko a, pomimo 
podejmowanych dzia a  profilaktycznych, w przypadku konkretnego ucznia nie potrafi a
udzieli  skutecznego wsparcia (39%).  

6. Wnioski  

Zasadniczym celem podj tych bada  by o poznanie rozmiarów spo ywania przez 
m odych ludzi alkoholu i innych rodków odurzaj cych oraz przyczyn i okoliczno ci, w ja-
kich nast puje odurzanie si .

Wyniki bada  m odzie y z podwórkowej grupy nieformalnej i uczniów na ró nych 
szczeblach kszta cenia, poddane analizie ilo ciowej i jako ciowej, umo liwi y sformu owa-
nie nast puj cych wniosków:  

1. Stosunek nieletnich mieszka ców blokowisk oraz uczniów do alkoholu i innych 
rodków odurzaj cych ewoluuje wraz z wiekiem, zw aszcza w grupie o nastawie-

niu oboj tnym. Im wy szy szczebel edukacji, tym czytelniejszy jest podzia  na 
uczniów o pozytywnym i negatywnym nastawieniu do alkoholu i innych substan-
cji odurzaj cych.  

41 

Blokowisko dużego miasta miejscem inicjacyjnego kontaktu ze środkami odurzającymi

2. Najpopularniejsz  w ród uczniów i najcz ciej spo ywan  u ywk  s  papierosy, na-
st pnie piwo i alkohol, narkotyki mi kkie i dopalacze oraz leki przeciwbólowe. Zde-
cydowanie negatywne odniesienie maj  m odzi ludzie do narkotyków twardych. Mimo 
wiadomo ci szkodliwego wp ywu tych substancji na ich stan zdrowia i prawdopodo-

bie stwa uzale nienia uwa a, e umiej tne eksperymentowanie z alkoholem i innymi 
rodkami odurzaj cymi nie b dzie mia o negatywnych skutków.  

3. Alkohol i inne rodki odurzaj ce s  spo ywane przez m odych ludzi, poniewa  te sub-
stancje pozwalaj  im si  rozlu ni  i zapomnie  o codziennych problemach. Codzienn
u ywk  dla najwi kszej grupy s  papierosy i piwo, po które m odzie  si ga kilka razy 
w tygodniu.  

4. M odzi ludzie przechodz  inicjacj  nikotynow  i alkoholow  najcz ciej w ród 
rówie ników szkolnych podczas spotka  i imprez kole e skich, cz ciej podczas 
wakacji ni  w roku szkolnym. Spotkania m odzie y w grupach nieformalnych na 
podwórkach osiedlowych s  istotnym elementem procesu uzale nienia, zw aszcza
od nikotyny i alkoholu.  

5. M odzie  si ga po alkohol i inne rodki odurzaj ce w celu dotrzymania towarzy-
stwa znajomym, z ciekawo ci, z nudów, ale te  bez powodu. Problem spo ywania 
alkoholu oraz rodków odurzaj cych przez uczniów ma pod o e mi dzy innymi 
w kulturze ycia rodzinnego.  
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Block of flats housing estate in a large city  
as a place of alcohol and drug consumption initiation  

A b s t r a c t:  The first part of the article addresses vocabulary, definitions, and presents so-
ciocultural dominants that influence both alcohol and drug addictions. The author addresses the 
characteristics and types of alcohol and drug addiction. In the second part of the article the au-
thor presents the methodology adopted for conducting studies, and describes the characteristics 
of the studied group’s family environment. The third part addresses the results of studies con-
ducted among young people living in apartment housing in a big city. The current study was 
aimed at finding the level of alcohol and drug consumption among young people. It also fo-
cused on identifying the reasons and circumstances of drug use. Conclusions drawn from the re-
sults of the study are an integral part of this chapter. 

K e y  w o r d s:  addiction, sociocultural model, alcohol initiation 


