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I. Wprowadzenie



TransformacjaTransformacja ustrojowaustrojowa ww PolscePolsce przynios aprzynios a zeze sobsob nienie tylkotylko zmianyzmiany prawneprawne

ii gospodarcze,gospodarcze, aleale tak etak e nowenowe normy,normy, warto ciwarto ci ii wzorcewzorce zachowazachowa .. ProcesowiProcesowi temutemu

nienie towarzyszy otowarzyszy o pojawianiepojawianie sisi nowychnowych znacz cychznacz cych autorytetówautorytetów osobowychosobowych

ii instytucjonalnychinstytucjonalnych.. Wzros yWzros y swobodyswobody obywatelskie,obywatelskie, zmniejszy azmniejszy a sisi natomiastnatomiast

skutecznoskuteczno instytucjiinstytucji kontrolikontroli spo ecznejspo ecznej..

Rozlu nieniu uleg y relacje wewn trzrodzinne, pogorszy a si kondycja polskiej

rodziny i doros ych wype niaj cych rol rodziców i wychowawców. Nowe warunki

zmusi y spo ecze stwo do zmiany stylu ycia, sprawi e od m odzie y oczekuje si

niemal perfekcyjnego samosterowania oraz „przyspieszonej doros ci”. Niski

standard materialny niektórych rodzin spowodowa wykreowanie si grupy m odzie y

tzw. „gorszego startu, spo eczn marginalizacj cz ci dzieci i m odzie y. Jedn z

najpowa niejszych kwestii spo ecznych, przed któr stan y instytucje zajmuj ce si

wychowaniem i edukacj , a tak e osoby kreuj ce polityk w pa stwie jest ywanie

przez m odzie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Zjawisko to ma

istotny wp yw zarówno na poczucie bezpiecze stwa spo ecznego, ogólny stan

zdrowia ludzi m odych, szanse na sukces na coraz bardziej wymagaj cym rynku

pracy, a tak e na relacje interpersonalne z rówie nikami i rodowiskiem rodzinnym.

Badania pokazuj e w latach 90. mieli my w Polsce do czynienia ze

znacznym wzrostem rozmiarów problemu u ywania narkotyków. Szybko ros o

rozpowszechnienie eksperymentalnego i okazjonalnego u ywania substancji

nielegalnych w ród m odzie y. Wzrost rozmiarów zjawiska u ywania narkotyków jak

równie narkomanii rozumianej jako uzale nienie b ywanie problemowe, zbli

nasz kraj do poziomu krajów Zachodniej Europy. Do niepokoj cych zjawisk do czy o

tak e nasilanie si przemocy rówie niczej oraz zachowa agresywnych w ród

odzie y szkolnej.

1.1. Wprowadzenie – problem u ywania      
substancji psychoaktywnych przez m odzie       
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Wobec nasilaj cych si problemów, pod auspicjami Rady Europy w 1995 roku

uruchomiony zosta wielki europejski program badawczy obejmuj cy ponad 30

krajów naszego kontynentu (w tym Polsk ), dotycz cy monitorowania zjawisk

zwi zanych z piciem alkoholu, za ywaniem narkotyków, paleniem tytoniu oraz

zachowaniami prozdrowotnymi m odzie y. W 2011 r. zrealizowano kolejn (pi )

ogólnopolsk edycj bada ESPAD. Niniejszy raport prezentuje wyniki badania

ESPAD zrealizowanego na terenie miasta odzi.

W badaniu, którego wyniki prezentujemy, uczestniczy a m odzie szkolna z dwóch

grup wiekowych: uczniowie klas trzecich szkó gimnazjalnych oraz uczniowie klas

drugich szkó ponadgimnazjalnych tj. liceów ogólnokszta cych, liceów

profilowanych, zasadniczych szkó zawodowych i techników. Dzi ki obj ciu

badaniem wymienionych dwóch grup wiekowych mo emy zaobserwowa zmiany

w zachowaniach i postawach nastolatków w dwóch ró nych momentach procesu

dojrzewania.

W badaniu pytano uczniów zarówno o osobiste do wiadczenia w zakresie u ywania

substancji psychoaktywnych, jak i o ich opini na temat powszechno ci u ywania

alkoholu i narkotyków w rodowisku kole skim (rówie niczym).

Istotna we wspomnianej analizie jest mo liwo odniesienia danych dotycz cych

ywania substancji psychoaktywnych do informacji na temat oceny relacji badanej

odzie y z rodzicami oraz przyjació mi. W literaturze psychologicznej

i opracowaniach socjologicznych wielokrotnie podkre la si wspó zale no

pomi dzy trudnymi relacjami rodzinnymi i brakiem wsparcia oraz pomocy ze

strony rodziców i zachowaniami problemowych zwi zanymi z piciem alkoholu

i si ganiem po narkotyki przez m odzie .

9

1.1. Wprowadzenie – problem u ywania      
substancji psychoaktywnych przez m odzie

psychoaktywnych przez m odzie  



Innym zjawiskiem wa nym w omawianym kontek cie jest niski poziom wi zi

kole skich (poczucie izolacji i odrzucenia przez grup rówie nicz ). Obie te

kwestie by y przedmiotem badania i zosta y scharakteryzowane w niniejszym

raporcie.

Wa cz ci realizowanego badania jest tak e problem dost pno ci alkoholu

i narkotyków dla m odych ludzi. Zgromadzono informacje o subiektywnym poczuciu

dost pno ci poszczególnych substancji przez m odzie , a tak e na temat tego, ile

pieni dzy na papierosy, napoje alkoholowe i konopie wydaje m odzie . Badanie

pokaza o równie skal naruszania prawa przez sprzedawców napojów

alkoholowych, którzy wbrew obowi zuj cemu prawu bardzo cz sto sprzedaj

alkohol osobom niepe noletnim.

Dane zgromadzone dzi ki badaniu dostarczaj równie informacji na temat postaw

rodziców dotycz cych u ywania alkoholu, narkotyków oraz palenia, a tak e na temat

osobistych przekona odzie y na temat ryzyka zwi zanego z si ganiem po te

substancje.
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1.2. Wprowadzenie - profilaktyka szkolna 

Profilaktyka - ustalenia definicyjne

Profilaktyka to ogó dzia zapobiegaj cych niepo danym zjawiskom

w rozwoju i zachowaniu ludzi (Oko , 2004). Profilaktyka szkolna to dzia ania,

które zapobiegaj takim zjawiskom i zachowaniom, podejmowane

rodowisku szkolnym.

W pedagogice mo na wskaza dwie powi zane ze sob koncepcje dzia

profilaktycznych, okre lane mianem profilaktyki spo ecznej i profilaktyki

wychowawczej (Ostaszewski, 2003). Celem tej ostatniej jest zapobieganie

niepo danym zjawiskom przez oddzia ywania wychowawcze wspieraj ce pomy lny

rozwój jednostek lub zbiorowo ci. Profilaktyk w wychowaniu mo na rozumie jako

profilaktyk uprzedzaj lub jako profilaktyk objawow . Pierwsza polega na

przeciwdzia aniu niepo danym zjawiskom, które dot d nie wyst pi y, ale zgodnie

z wiedz wychowawcy mog si z du ym prawdopodobie stwem pojawi . Druga

odnosi si do tych przypadków dzia wychowawczych, gdy pojawi y si ju

pierwsze objawy niepokoj cych zjawisk i polega na umiej tnym, wczesnym

rozpoznaniu objawów niepo danych zachowa i podj ciu dzia

zapobiegawczych. Jednym z przyk adów takich niepo danych zjawisk i zachowa

jest si ganie przez m odzie szkoln po substancje psychoaktywne. Zwyczajowo s

one dzielone na trzy grupy: papierosy, alkohol i narkotyki, ale w ostatnich latach

obserwujemy na wiecie coraz cz ciej tendencj do ich integralnego traktowania.

Oparta jest ona na przekonaniu, e picie alkoholu, palenie papierosów i u ywanie

narkotyków to ró ne przejawy zachowa zagra aj cych zdrowiu, u ich podstaw le

podobne grupy czynników.

11
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Obok tendencji do integrowania dzia obserwujemy w profilaktyce zachowa

problemowych tak e tendencj do odchodzenia od w skiego rozumienia zagro enia

zwi zanego z u ywaniem substancji. Zagro enie to nie jest uto samiane wy cznie

z uzale nieniem si , ale tak e z wyst pieniem szeregu problemów zwi zanych

z si ganiem po te substancje takich jak wypadki, przest pstwa, przemoc. (Ostaszewski

2003). W ramach profilaktyki pierwszorz dowej dotycz cej substancji

psychoaktywnych, podejmowane s dzia ania maj ce na celu zmian

niepo danych zachowa np. opó nienie eksperymentowania z substancjami

psychoaktywnymi lub powrót do abstynencji, je li inicjacja mia a ju miejsce.

W ramach tzw. profilaktyki drugorz dowej podejmowane dzia ania dotycz grup,

w których substancje psychoaktywne s do powszechnie u ywane. Ich celem jest

ograniczanie ró norodnych szkód zwi zanych z si ganiem po te substancje.

Obok przedstawionej typologii pojawi a si w ostatnich latach inna, która proponuje

podzia na tzw. prewencj uniwersaln -skierowan na obni anie ryzyka i wzrost

ochrony oraz na promocj pe nego rozwoju i zdrowia, prewencj selektywn

skoncentrowan na grupach b cych pod silniejszym wp ywem czynników ryzyka oraz

prewencj skierowan , której dzia ania kierowane s do grup osób podejmuj cych

chroniczne zachowania problemowe. Zdaniem wielu specjalistów wi kszo

oddzia ywa szkolnych powinna by prowadzona w ramach nurtu prewencji

uniwersalnej (Grzelak, Sz. 2006). Badania pokazuj (m.in. wyniki bada ESPAD), e

w latach 90. w Polsce bardzo nasili o si zjawisko u ywania substancji

psychoaktywnych przez dzieci i m odzie . Jednym z rodzajów dzia maj cych du y

zasi g i s cych przeciwdzia aniu uzale nieniom i innym szkodom zwi zanym z

substancjami psychoaktywymi s tzw. szkolne programy profilaktyczne.

1.2. Wprowadzenie- profilaktyka szkolna 
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W latach 90. programy takie wprowadzano do szkó na szerok skal , w wi kszo ci

przypadków nie dokonywano jednak ich naukowej oceny. Z czasem w ród specjalistów

pojawi o si przekonanie o niezadawalaj cej skuteczno ci wielu z nich, a nawet

potencjalnych szkodach (Szyma ska, 2000). Dlatego niezwykle istotne sta y wszelkie

inicjatywy zmierzaj ce do poddawania takich dzia ewaluacji (naukowej ocenie) i

poszukiwaniu czynników, które mog sprzyja ich skuteczno ci.

Czynniki sprzyjaj ce skuteczno ci programów profilaktycznych

Jak pokazuj analizy (Ostaszewski, 2003) czynniki takie to:

• Adekwatne do celów i naukowo uzasadnione podstawy teoretyczne;

• Oparcie programu na sprawdzonych strategiach redukowania czynników ryzyka

lub wzmacniania czynników chroni cych np. na kszta towaniu lub wzmacnianiu dzieci i

odzie y norm przeciwnych si ganiu po substancje, na wzmacnianiu umiej tno ci

yciowych (np. asertywno , wybór warto ci); na zmianie oczekiwa zwi zanych z

dzia aniem substancji;

• Wykorzystywanie ró nych kana ów wp ywu na zachowania i postawy uczniów (np.

anga owanie rodziców, liderów m odzie owych);

• Odpowiednia d ugo i intensywno zaj . Program powinien sk ada si z

• oko o 10-15 godzin zaj podstawowych i 5-10 uzupe niaj cych w kolejnych

dwóch latach nauki;

• Stosowanie interaktywnych metod edukacji (uruchomienie wymiany do wiadcze

pomi dzy uczestnikami);

1.2. Wprowadzenie- profilaktyka szkolna 
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• Uwzgl dnienie potrzeb i specyficznej sytuacji dzieci zaniedbanych wychowawczo

np. ze rodowisk dysfunkcyjnych;

• Staranne przygotowanie: ocena potrzeb populacji docelowej, badania pilota owe,

badania oceniaj ce skuteczno (ewaluacja), opracowanie sposobów

i wska ników monitorowania realizacji programu;

• Dobrze przygotowani realizatorzy (przeszkolenie, wyposa enie w podr czniki);

• Zapewnienie wsparcia spo ecznego dla realizatorów programu;

ród wymienionych elementów znalaz a si m.in. ocena skuteczno ci programu.

Wiedza gromadzona w badaniach ewaluacyjnych nie tylko pozwala oceni

ow skuteczno , ale mo e by tak e pomocna w poprawie jako ci

prowadzonych oddzia ywa .

W badaniach nad skuteczno ci programów profilaktycznych istotne jest

sformu owanie pyta badawczych oraz wska ników skuteczno ci. Przyk ad takich

pyta i wska ników prezentuje publikacja Skuteczno profilaktyki u ywania

substancji psychoaktywnych autorstwa dr Krzysztofa Ostaszewskiego, wydana

w 2003 roku. W prowadzonej przez niego ewaluacji trzech programów

profilaktycznych: Spójrz inaczej, Noe i Drugi Elementarz oraz Domowi Detektywi

postawiono pytania o:

• Wp yw wybranych szkolnych programów profilaktyki na: u ywanie substancji

psychoaktywnych (zachowania), na postawy, intencje i przekonania oraz

umiej tno ci lub inne zmienne zwi zane z u ywaniem substancji psychoaktywnych,

a tak e na wiedz uczniów na temat konsekwencji u ywania tych substancji

i innych zachowa zdrowotnych.

• Ryzyko wyst pienia niepo danych skutków ubocznych zwi zane z realizowaniem

tych programów, takich jak wzrost zainteresowania substancjami i wi ksza

sk onno do eksperymentowania z nimi.

1.2. Wprowadzenie- profilaktyka szkolna 
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Proponowane wska niki skuteczno ci programu mo na sklasyfikowa

w ramach trzech rodzajów:

Behawioralne: np. cz sto si gania po ró ne rodzaje substancji

Po rednie: np. intencje si gania po te substancje, postawy wobec ich u ywania,

umiej tno odmawiania oraz

Dotycz ce wiedzy: np. o skutkach u ywania substancji i mechanizmach

uzale nienia.

Zgodnie z przedstawion list , o skuteczno ci programów wnioskuje si na

podstawie zmian w zachowaniach uczniów (cz sto ci si gania), zmian w intencjach

ywania, postaw wobec u ywania oraz zmian w wiedzy uczniów na temat skutków i

innych wa nych aspektach si gania po substancje.

Przegl d bada ewaluacyjnych wskazuje, e w przypadku ewaluacji szkolnych

programów profilaktycznych najcz ciej wykorzystuje si model quasi-

eksperymentalny (Grzelak, 1993). Polega on na prowadzeniu pomiarów

pocz tkowego (pre-testu) i ko cowego (post-testu) w grupie uczniów

uczestnicz cych w programach profilaktycznych i w grupie uczniów, którzy w nich

nie uczestniczyli (grupa kontrolna). Przygotowanie i realizacja programów

profilaktycznych adekwatnych do potrzeb odbiorców oraz mo liwo ci lokalnej

spo eczno ci wymaga m.in. dog bnej diagnozy zachowa problemowych dzieci

i m odzie y. Jak pokazuj badania prowadzone nad tzw. szkolnymi programami

profilaktyki (m.in. J. Szyma ska, Program profilaktyki w praktyce szkolnej, CMPPP,

2005) najcz ciej zawieraj one dzia ania adresowane do uczniów, przewa aj

w nich zaj cia informacyjno-edukacyjne, a ich tematem jest zdrowy styl ycia,

uzale nienia, agresja i przemoc oraz stres.

1.2. Wprowadzenie- profilaktyka szkolna 
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Nie zawsze taka oferta jest adekwatna do problemów i potrzeb m odzie y i ca ego

rodowiska szkolnego. Dlatego zaj cia profilaktyczne prowadzone w ramach szkolnego

programu (zarówno przez nauczycieli jak i osoby spoza szko y) spotykaj si z ró

ocen uczniów oraz wychowawców, dotyczy to zarówno ich tematyki, jak i korzy ci

wynoszonych przez m odzie , wreszcie przebiegu samej realizacji.

Planuj c efektywne dzia ania profilaktyczne warto oszacowa skal zachowa

problemowych m odzie y w danym rodowisku. Nale y te pami ta e szko a

funkcjonuje w okre lonej spo eczno ci lokalnej. Dlatego nowoczesne strategie

profilaktyczne polegaj na czeniu edukacji szkolnej z oddzia ywaniami w tej e

spo eczno ci. Oznacza to, e przygotowuj rodowiskowe dzia ania

profilaktyczne, trzeba pozna problemy i potrzeby spo eczno ci lokalnej, a tak e

zdiagnozowa te jej zasoby, które mog by wykorzystane w dzia aniach

profilaktycznych dotycz cych zachowa problemowych m odzie y. Konieczne

jest tak e okre lenie klimatu wokó ywania substancji psychoaktywnych

panuj cego w rodowisku, w którym funkcjonuje m odzie – np. w ród

rówie ników i w domu rodzinnym.

Obszary te by y przedmiotem analiz prowadzonych w ramach projektu ESPAD

omawianego w niniejszym raporcie. Analizie poddano zwi zki pomi dzy u ywaniem

substancji psychoaktywnych a ró nymi obszarami funkcjonowania psychospo ecznego

uczniów – w tym m.in. ich opiniami na temat rozpowszechnienia u ywania substancji

psychoaktywnych w ród znajomych/przyjació , sytuacj szkoln oraz poczuciem

wykluczenia rówie niczego. Wa nym elementem badania by o poznanie (na podstawie

deklaracji uczniów) spodziewanych reakcji rodziców na picie alkoholu, palenie

papierosów oraz si ganie po narkotyki.

1.2. Wprowadzenie- profilaktyka szkolna 
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Reakcje te uznano w badaniu za jeden z elementów pozwalaj cych scharakteryzowa

profilaktyk domow , a wi c postawy i dzia ania, które podejmuj rodzice w celu

zapobiegania niepo danym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu m odych ludzi,

zwi zanym z si ganiem po papierosy, alkohol i narkotyki.

Zakres badania obejmie sze obszarów tematycznych: 

A. Zagro enia zwi zane z piciem alkoholu i u ywaniem substancji 

psychoaktywnych:

•rozpowszechnienie picia alkoholu, palenia tytoniu i u ywania narkotyków w ród 

odzie y oraz cz stotliwo  si gania po te substancje;

•wiek inicjacji tytoniowej, alkoholowej oraz narkotykowej;

•ocena dost pno ci dla m odzie y alkoholu, tytoniu i narkotyków. Pomiar dost pno ci 

by  oparty na kilku wska nikach – ogólnych ocenach badanych, a w przypadku 

napojów alkoholowych i papierosów– informacjach na temat podejmowanych prób 

zakupu poszczególnych rodzajów alkoholi i papierosów;

•rozpowszechnienie problemów i szkód zwi zanych z piciem alkoholu 

i u ywaniem narkotyków;

•ocena rozpowszechnienia si gania po substancje psychoaktywne przez innych 

uczniów w klasie.

B. Zagro enia zwi zane z przemoc  w szkole i rodowisku lokalnym:

•poczucie zagro enia ze strony rówie ników  ( perspektywa ofiar przemocy) 

uczestnictwo w zdarzeniach zwi zanych z przemoc  lub chuliga stwem (perspektywa 

sprawców).

1.2. Wprowadzenie- profilaktyka szkolna 
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C. Sytuacja szkolna uczniów:

•wyniki w nauce;

•subiektywna ocena kontaktów z rówie nikami;

• nieobecno ci w szkole i ich przyczyny

D. Sytuacja rodzinna uczniów:

•cechy spo eczno-demograficzne rodziny;

•subiektywna ocena atmosfery rodzinnej;

•przekonania  prawdopodobnych reakcji rodziców  na u ywanie substancji 

psychoaktywnych przez m odzie  (subiektywne poczucie przyzwolenia ze strony 

rodziców na si ganie po te substancje); 

•relacje uczniów z rodzicami;

E. Ró ne aspekty ycia osób badanych – mi dzy innymi:

•sposoby sp dzania wolnego czasu;

•ilo  pieni dzy do w asnej dyspozycji;

•ilo  pieni dzy wydawana na zakup papierosów, alkoholu i narkotyków

• cz stotliwo   korzystania z Internetu w czasie wolnym oraz liczba godzin 

sp dzanych w „sieci” , korzystanie z Internetu w godzinach nocnych 

• „przymus” korzystania z Internetu  dla poprawy samopoczucia

• cz stotliwo  gry na automatach i ilo  pieni dzy wydawana na ten cel.

F. Postawy i przekonania uczniów dotycz ce:

•u ywania, alkoholu oraz jego wp ywu na zachowania i zdrowie, 

•ocena ryzyka zwi zanego z u ywaniem alkoholu, narkotyków i paleniem papierosów

• oczekiwania uczniów dotycz ce efektów zwi zanych z piciem, paleniem i u ywaniem 

narkotyków

1.2. Wprowadzenie- profilaktyka szkolna 
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II. Opis badania



1. Charakterystyka badania

Projekt badawczy: Picie alkoholu i u ywanie narkotyków przez 
odzie  szkoln  na terenie odzi

Klient: Urz d Miasta odzi

Autor raportu:                   Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Polskiego Towarzystwa psychologicznego

Konsultacja naukowa:      prof. n. dr hab. Jerzy Mellibruda

Koordynacja:                      Bogus aw Prajsner

Termin realizacji prac terenowych:    maj - czerwiec 2011

Metodologia: badanie ilo ciowe w formie ankiety audytoryjnej 
(z zapewnieniem anonimowo ci)

ugo  wywiadu: 40 minut

Próba: 969   uczniów  klas trzecich klas gimnazjów 

1090  uczniów drugich klas szkó   
ponadgimnazjalnych

Liczba badanych osób: 2059 , 100 klas
Analizy statystyczne: SPSS, Excel
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Podstawowym celem badania by a diagnoza rozpowszechnienia zjawiska
ywania substancji psychoaktywnych przez m odzie . W badaniu pytamy nie

tylko o skal tych do wiadcze , ale równie o ich cz stotliwo , dzi ki czemu
mo liwe jest oszacowanie wielko ci populacji m odych ludzi, którzy maj za sob
pojedyncze eksperymenty lub wielokrotne do wiadczenia zwi zane z piciem
alkoholu, upijaniem si i u ywaniem narkotyków.

Wa nym celem projektu by o równie poznanie postaw m odzie y wobec si gania
po ró ne substancje psychoaktywne, jej wiedzy na temat skutków u ywania
substancji oraz oceny poziomu ryzyka zwi zanego z u ywaniem poszczególnych
rodków. Informacje te s niezb dne przy planowaniu i wdra aniu nowoczesnych

strategii oraz programów profilaktycznych.

W badaniu szczegó owej analizie poddano czynniki maj cych wp yw na
poda i popyt na alkohol i narkotyki w ród m odzie y. Analizowano m.in.: dost pno
papierosów, alkoholu i narkotyków ( atwo zakupu), psychologiczn dost pno ,
czyli subiektywne przekonanie o atwo ci/trudno ci zdobycia/kupienia okre lonej
substancji psychoaktywnej, a tak e osobiste przykre do wiadczenia zwi zane z

ywaniem alkoholu lub narkotyków i ocen rozpowszechnienia ywania alkoholu
i narkotyków w grupie rówie niczej – w ród przyjació i znajomych.

Zgromadzone informacje na temat do wiadcze zwi zanych z piciem alkoholu
i u ywaniem narkotyków zosta y zestawione z odpowiedziami na pytania dotycz ce:
jako ci relacji z rodzicami i przyjació mi, stosowania przemocy lub podlegania jej. Do
ankiety w czono tak e pytania na temat kontaktów rówie niczych, co pozwoli o
oszacowa wielko populacji m odzie y, która czuje si wykluczona w swojej
grupie rówie niczej.

2. Cele badania
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3. Metodologia badania
3.1  Przygotowanie próby 

Prób badawcz wylosowano na podstawie danych o strukturze populacji
uczniów szkó znajduj cych si na terenie miasta odzi. Losowanie klas przebiega o
dwustopniowo. W pierwszym etapie losowano szko y uwzgl dniaj c wielko
populacji uczniów ucz szczaj cych do ka dej ze szkó . Prawdopodobie stwo
wylosowania szko y zale o od udzia u uczniów danej szko y w populacji uczniów
danego typu klas w ca ym mie cie – im wi cej uczniów liczy a szko a, tym wi ksze
by o prawdopodobie stwo znalezienia si tej szko y w próbie badanych szkó . Po
wylosowaniu szkó uczestnicz cych w badaniu dokonywano losowania klas wewn trz
tych szkó na podstawie przygotowanego algorytmu zapewniaj cego losowy dobór
klasy wewn trz poszczególnych szkó .

redni b d oszacowania w klasach trzecich gimnazjum kszta towa si
na poziomie +/- 2,8%, za w klasach drugich ponadgimnazjalnych +/- 2,7%.
Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie losowej uczniów 100 klas
(50 klas z gimnazjum i 50 klas ze szkó ponadgimnazjalnych).

Ankieta zosta a wype niona przez 2059 uczniów, ze zbioru wyeliminowano
28 ankiet z uwagi na znaczn liczb nieuzasadnionych braków danych (ponad 50%
w ca ej ankiecie) oraz z uwagi na przyczyny wskazane w rozdziale na temat
weryfikacji zbioru. Ostatecznie analizie poddano 2031 ankiet .
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Badane klasy Liczba badanych 
uczniów

Odsetek wszystkich 
badanych

3 klasy gimnazjum 952 46,9%

2 klasy ponadgimnazjalne 1079 53,1%

Razem 2031 100%

Tabela 1: Liczba badanych w poszczególnych rocznikach (po wyeliminowaniu cz ci ankiet 
z powodów metodologicznych).  



3.2.  Opis procedury badawczej

W badaniu zastosowano kwestionariusz sk adaj cy si z 65 pyta ; wi kszo

stanowi y pytania zamkni te (z mo liwo ci wyboru jednej lub kilku odpowiedzi

zgodnie z instrukcja zawart w ka dym pytaniu). Na pocz tku kwestionariusza

zamieszczono metryczk , w której uczestnicy badania okre lali swoj i wiek, w

dalszej cz ci kwestionariusza charakteryzowali swoj sytuacj rodzinn (z kim

mieszkaj ) oraz oceniali sytuacj materialn swojej rodziny. Ankiet otwiera o pytanie

dotycz ce form sp dzania wolnego czasu przez m odzie oraz cz stotliwo ci, z jak

podejmuje ona ró ne zaj cia pozaszkolne. Kolejne pytania dotyczy y korzystania

z Internetu: liczby godzin po wi canych na ten cel, przebywania „w sieci”

w godzinach nocnych, potrzeby korzystania z Internetu dla poprawy samopoczucia.

W tej cz ci kwestionariusza znalaz o si równie pytanie o sum pieni dzy

przeznaczanych na gry na automatach w ci gu miesi ca. W dalsze cz ci ankiety

zamieszczono bloki pyta dotycz cych:

• rozpowszechnienia u ywania substancji psychoaktywnych w ród uczniów. Znalaz y

si tu pytania o u ywanie papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków

uspokajaj cych i upijanie si yciu, a tak e o cz stotliwo takich zachowa

w ci gu ostatnich 12 miesi cy i 30 dni. Uczniowie odpowiadali na pytanie

o cz stotliwo si gania po takie narkotyki jak: marihuana i haszysz (konopie),

amfetamina, ecstasy, rodki wziewne, kokaina, heroina oraz grzyby halucynogenne,

a tak e o to, jak oceniaj prawdopodobie stwo, i po u yciu konopi do wiadczyliby

ró nych pozytywnych i negatywnych skutków (oczekiwania zwi zane z u ywaniem

marihuany i haszyszu). Podobne pytanie zadano uczniom w kontek cie picia

alkoholu (pozytywne i negatywne oczekiwania). Uczniów pytano równie

o wiek inicjacji narkotykowej i nikotynowej, a w przypadku alkoholu o wiek,

w którym po raz pierwszy pili piwo, wino oraz wódk .
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• funkcjonowania badanych w grupie rówie niczej: znalaz y si tu pytania

o zachowania agresywne i przemocowe w ród uczniów (w kontek cie bycia sprawc

i bycia ofiar ), oraz wsparcie otrzymywane od przyjació ,

• zagadnie dotycz cych sytuacji rodzinnej badanych m.in. zasad dotycz cych

informowania rodziców nt. miejsca przebywania poza domem, spodziewanych reakcji

rodziców na picie, palenie oraz u ywanie narkotyków, oceny kontroli i wsparcia

otrzymywanego od rodziców , oceny relacji z mam i tat ;

W dalszej cz ci kwestionariusz zawiera pytania o negatywne konsekwencje picia

i u ywania narkotyków do wiadczane w ostatnich 12 miesi cach. W bloku

umieszczono te pytanie o opini uczniów na temat rozpowszechnienia u ywania

papierosów, alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz upijania si ród przyjació .

Pytanie takie zadano tak e w odniesieniu do picia napojów energetycznych.

Na kolejny blok sk ada y si pytania o dost pno napojów alkoholowych (piwa, wina,

wódki) oraz papierosów i przetworów konopi.

Uczniów zapytano równie o stopie ryzyka zwi zanego z podejmowaniem ró nych

zachowa zwi zanych z alkoholem oraz si ganiem po okre lone narkotyki
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Realizacj badania prowadzili przeszkoleni ankieterzy, którzy za zgod dyrektorów

szkó , po ich uprzednim zawiadomieniu pismem przes anym przez Zleceniodawc

wchodzili do klas na jedn godzin lekcyjn . Osoby przeprowadzaj ce badanie

wr cza y respondentom ankiet i prosi y o jej zwrot bezpo rednio po wype nieniu, do

specjalnie przygotowanej urny.

redni czas wype niania ankiety wynosi oko o 40 minut.

Osoby uczestnicz ce w badaniu by y informowane, i y ono poznaniu problemów

odzie y szkolnej z ódzkich szkó , zosta y tak e dok adnie poinformowane, w jaki

sposób zaznacza wybrane odpowiedzi. Zapewniono ich o pe nej anonimowo ci

badania.

Ankieter by obecny w klasie przez ca y czas badania tj. do momentu oddania

wype nionego kwestionariusza przez wszystkich uczestników.

Badani nie kontaktowali si mi dzy sob podczas wype niania ankiety i nie mieli

mo liwo ci zapoznania si z kwestionariuszem wype nionym przez inn osob .
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W przypadku realizowania badania z u yciem ankiet do samodzielnego

wype niania przez respondentów, cz sto konieczne jest dokonanie wtórnej

selekcji kwestionariuszy, w których jako danych budzi w tpliwo ci.

W celu otrzymania statystyk najlepiej odzwierciedlaj cych rzeczywist cz stotliwo

wyst powania zjawisk w ród badanych uczniów dokonano kilkuetapowej selekcji ankiet.

Wy czanie ankiet ze zbioru lub pomijanie odpowiedzi w niektórych pytaniach mia o na

celu wykluczenie wp ywu na wyniki odpowiedzi respondentów, którzy mogli nieuwa nie

lub nierzetelnie wype nia kwestionariusz.

Przed rozpocz ciem analiz statystycznych usuni to ze zbioru ankiety, w których braki

danych stanowi y wi cej ni 50% odpowiedzi, post puj c w tym przypadku zgodnie ze

standardami europejskich bada ESPAD.

W celu unikni cia zniekszta cenia wyników b cego efektem wp ywu typu szko y

ponadgimnazjalnej na odpowiedzi dane zosta y poddane procesowi wa enia. Proces

wa enia polega na porównaniu struktury badanej populacji uczniów do próby uczniów

odpowiadaj cych w badaniu.

W przypadku ró nic (nadreprezentacji lub niedoboru uczniów z poszczególnych typów

szkó ) pomi dzy rzeczywist struktur populacji uczniów w odzi a struktur próby

przebadanych uczniów nadawano uczniom nale cym do danego typu szko y

ponadgimnazjalnej wag zrównuj udzia w strukturze badanej próby do struktury

populacji uczniów szkó ponadgimnazjalnych w odzi. W procesie wa enia uwzgl dniono

równie rozk ad p ci w ród uczniów klas trzecich gimnazjum oraz uczniów klas drugich

szkó ponadgimnazjalnych.

3.3. Weryfikacja wiarygodno ci i kontrola 
rzetelno ci zbioru 
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W celu wyeliminowania ze zbioru ma o wiarygodnych uczniów, którzy wielokrotnie

udzielali wewn trznie sprzecznych odpowiedzi, dokonano szczegó owej analizy wzorów

odpowiedzi respondentów. W wyniku przeprowadzonych analiz wytypowano grup

respondentów udzielaj cych niespójnych logicznie odpowiedzi w trzech ró nych

cz ciach ankiety:

1. niespójno ci w pytaniach dotycz cych palenia tytoniu oraz picia alkoholu (grupy

pyta dotycz cych spo ycia alkoholu) np respondent twierdzi, e nie pi alkoholu w

ci gu ostatnich 12 miesi cy, a nast pnie zaznacza, e pi 3-5 razy w ci gu ostatnich

30 dni

2. niespójno ci w pytaniach dotycz cych u ywania amfetaminy, ecstasy lub substancji

wziewnych;

3. niespójno ci w deklaracjach dot. u ywania marihuany, wieku inicjacji narkotykowej

oraz inicjacji zwi zanej z u ywaniem leków uspokajaj cych lub nasennych, np

respondent twierdzi, e nigdy nie u ywa adnego z narkotyków, a nast pnie

zaznacza, e po raz pierwszy u ywa amfetaminy w wieku x lat.

Odpowiedzi respondentów zosta y sprawdzone pod wzgl dem spójno ci logicznej

pomi dzy odpowiedziami. Kryteria badania spójno ci logicznej zosta y oparte na

metodologii stosowanej w ogólnoeuropejskich badaniach ESPAD 2003.

Proces selekcji danych podzielono na dwa etapy: w pierwszym etapie

wyselekcjonowano ankiety, w których znajdowa o si wiele niespójno ci logicznych

pomi dzy odpowiedziami dotycz cymi u ywania tych samych substancji; w drugim

etapie wyselekcjonowano odpowiedzi respondentów maj cych sk onno do

deklarowania potencjalnie zawy onego poziomu konsumpcji narkotyków.

3.3. Weryfikacja wiarygodno ci i kontrola 
rzetelno ci zbioru 
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W wyniku przeprowadzonych analiz statystycznych, wyeliminowano ze zbioru tych

respondentów, którzy wykazali si wysokim poziomem niespójno ci (w co najmniej

dwóch spo ród trzech cz ci ankiety).

Ze zbioru wyeliminowano tak e badanych, którzy zaznaczyli, i ywali takie substancje

jak: relevin i/lub GHB , to jest rodki, które w rzeczywisto ci nie istniej .

3.3. Weryfikacja wiarygodno ci i kontrola 
rzetelno ci zbioru 
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Zebrane dane zosta y zakodowane, utworzono baz komputerow pozwalaj na

dokonywanie zarówno prostych jak i zaawansowanych analiz statystycznych.

W pierwszym etapie przeprowadzono analiz danych pozwalaj na poznanie

rozk adów procentowych odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety (frekwencje).

Dalszym krokiem by o grupowanie odpowiedzi na kilka pyta i tworzenie

wska ników zmiennych w oparciu o sum punktów wyliczon na podstawie

odpowiedzi na poszczególne pytania.

Analiza statystyczna pokaza a, e odpowiedzi na pewne grupy pyta

charakteryzuje wysoka spójno , dlatego mo liwe by o utworzenie zmiennych:

nasilenie u ywania substancji w ród uczniów, nasilenie agresji i przemocy

rówie niczej, ocena rozpowszechnienia u ywania substancji w klasie, nasilenie

oczekiwa dotycz cych picia alkoholu oraz u ywania alkoholu i narkotyków.

Wszystkie utworzone zmienne charakteryzuj si wysok rzetelno ci (Alfa

Cronbacha równa co najmniej 0,7 po zaokr gleniu do cz ci dziesi tnych), co

oznacza, e ka da ze stworzonych skal jest jednorodna i mierzy jedn ciwo .

Oto przyk adowy opis tworzenia zmiennych: utworzono zmienn pn. Nasilenie

ywania substancji psychokatywnych. Zsumowano punkty na podstawie

odpowiedzi na poszczególne pytania (pozycje skali) i okre lono redni - M oraz

odchylenie standardowe -SD.

W taki sam sposób budowano inne zmienne opisane w raporcie.

3.4. Analiza danych 
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Analizie poddano zwi zki pomi dzy nasileniem ywania substancji

psychoaktywnych w ród uczniów a ró nymi obszarami funkcjonowania

psychospo ecznego uczniów wg schematu:

3.4. Analiza danych 

Nasilenie u ywania 
substancji 
psychoaktywnych 

ród uczniów

ocena  relacji rówie niczych

ocena relacji z rodzicami

nasilenie  pozytywnych 
oczekiwa  dot. picia alkoholu

Wyniki wspomnianych analiz zosta y przedstawione w rozdziale „Suplement- Analizy
dodatkowe”, niniejszego raportu. W Raporcie dokonano tak e porównania wyników
badania ESPAD zrealizowanego w odzi w roku 2007.

ocena rozpowszechnienia 
ywania substancji w ród 

przyjació

30

ocena dost pno ci 
substancji psychoaktywnych

Tabela 2: Zwi zki pomi dzy wybranymi  obszarami funkcjonowania 
psychospo ecznego uczniów - schemat analizy wyników.
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W opisie wykresów  i tabel przedstawiaj cych wyniki badania stosowano    

nast puj ce symbole:

• III G- klasy trzecie gimnazjum (15-16 lat)

• II PG –klasy (17-18 lat)

• G- gimnazjum, PG- szko a ponadgimnazjalna

• p<0,001; p<0,01, p<0,05 – ró nica istotna statystycznie na poziomie 0,001; 

0,01; 0,05. 

• n.i.- ró nica nieistotna statystycznie

• CHI ²- wynik testu Chi kwadrat   – do oceny istotno ci ró nic  (ew. test Fischera)

• ANOVA- jednoczynnikowa analiza wariancji – do oceny istotno ci ró nic

• N- podstawa procentowania - mo e zmienia si w ka dym z roczników

w zale no ci od liczby uczniów, którzy udzielili odpowiedzi na okre lone pytanie

(pomijano braki danych-na ogó pojedyncze przypadki oraz tzw. systemowe

braki danych). Analizuj c kolejne wykresy warto ka dorazowo zwraca uwag

na podstawy procentowania.

3.4. Analiza danych 
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III. Prezentacja wyników 
badania
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1. Charakterystyka
badanych 
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1.1.1.  Wiek i p

W przeprowadzonym badaniu wzi o udzia 952 uczniów z trzecich klas gimnazjów oraz
1079 uczniów z drugich klas szkó ponadgimnazjalnych. W próbie ch opcy w klasach trzecich
stanowili 49,8% badanych osób, w przypadku klas drugich szkó ponadgimnazjalnych 45%. Po
zwa eniu odsetki te wynosi y odpowiednio: 48,8% i 47,8% i odpowiada y strukturze p ci w badanej
populacji. Liczebno ci po nadaniu wag: 952 (klasy 3 G) i 1079 (klasy 2 PG). redni wiek badanych
w klasach III G wynosi 15,07 (SD=0,38), za w klasach II PG 17,03 (SD= 0,27).

34

Wykres 2: P  badanych.

49,8% 50,2%

ch opcy dziewcz ta

45% 55%

ch opcy dziewcz ta

N=1387
III klasy gim.

N=952
II klasy szk. ponadgim.

N=1079

46,9% 53,1%

III klasa gimnazjum (14-15 lat) II klasa szko y ponadgimnazjalnej (17-18 lat)

Wiek

Wykres 1: Wiek badanych.

(15-16 lat)III klasy gim. (15-16 lat) II klasy szk. ponadgim. (17-18 lat)
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Lepsze oceny s cz ciej udzia em m odszych uczniów: 48% uczniów z trzecich klas
gimnazjów mia o w ostatnim pó roczu redni ocen 4,0 lub wy sz . W przypadku uczniów
drugich klas szkó ponadgimnazjalnych analogiczny odsetek kszta towa si na poziomie 23%.
Analizuj c poszczególne grupy wiekowe mo na zauwa , i dziewcz ta ucz si zdecydowanie
lepiej ni ch opcy. W przypadku uczniów trzecich klas gimnazjów redni ocen 4,0 lub wy sz
uzyska o 41% ch opców i ponad dwukrotnie wi cej dziewcz t (57%). Natomiast w przypadku
uczniów drugich klas szkó ponadgimnazjalnych analogiczne odsetki wynosz 14% i 30%.

35

4%

11%

5%

6%

7%

5%

12%

26%

6%

12%

19%

10%

26%

29%

13%

17%

27%

15%

28%

20%

19%

24%

24%

22%

20%

9%

19%

24%

15%

21%

10%

5%

38%

17%

8%

27%

0% 25% 50% 75% 100%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

II kl. ponadgim.

III kl. gim.

1,0-2,4 2,5-2,9 3,0-3,4 3,5-3,9 4,0-4,4 4,5-6,0

rednia ocen

W którym przedziale mie ci si rednia Twoich ocen na koniec ostatniego pó rocza?  

Wykres 3: Wyniki  w nauce – klasy III gimnazjum i klasy II szkó  ponadgimnazjalnych.

1.1.2.  Wyniki w nauce

N
III kl. gim. 939
II kl. ponadgim. 1067
III kl. gim. ch opcy 456
III kl. gim. dziewcz ta 483
II kl. ponadgim. ch opcy 509
II kl. ponadgim. dziewcz ta 559
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1.1.3.  Nieobecno ci w szkole

51%

46%

69%

46%

57%

59%

21%

24%

16%

23%

13%

13%

13%

15%

7%

12%

10%

13%

9%

9%

5%

8%

10%

8%

6%

6%

3%

11%

10%

7%

0% 25% 50% 75% 100%

III kl. gim.

II kl.  
ponadgim.

III kl. gim.

II kl.  
ponadgim.

III kl. gim.

II kl.  
ponadgim.

ani jednego 1 dzie 2 dni 3-4 dni 5 lub wi cej

z powodu wagarów

z powodu choroby

z innych powodów

Nieobecno ci w szkole

Wykres 4: Nieobecno ci w szkole. Uwaga: na pytanie nie odpowiedzia o 111 uczniów 
gimnazjum i 162 uczniów  szkó  ponadgimnazjalnych.

W ci gu ostatnich 30 dni przed badaniem, z powodu choroby co najmniej 3-4 dni zaj
opu ci o 15% uczniów z drugich klas szkó ponadgimnazjalnych i 20% z trzecich klas gimnazjum.
Cz ciej w przypadku starszych uczniów zdarza y si nieobecno ci z powodu wagarów:
przynajmniej 3-4 dni z tego powodu opu ci o 19% uczniów z drugich klas szkó
ponadgimnazjalnych. W gimnazjum odsetek ten by ni szy ni w przypadku nieobecno ci z
powodu choroby i wynosi 8%. W analizowanym okresie z innych powodów 3-4 dni zaj
szkolne lub wi cej opu ci o 15% uczniów starszych i tyle samo uczniów m odszych.

N
III kl. gim. 841
II kl. ponadgim. 917
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1.1.4.  Rodziny badanych

Analizuj c odpowiedzi gimnazjalistów mo emy stwierdzi , i 90,9% spo ród nich mieszka
obecnie razem z matk , a 69,2% z ojcem. W przypadku uczniów drugich klas szkó
ponadgimnazjalnych podobny odsetek mieszka z matk (89,3%), z ojcem za nieco wy szy
(73%). Z ojczymem lub macoch mieszka 7,7% gimnazjalistów i 5,5% respondentów ze starszej
badanej frakcji. Co ósmy pi ty gimnazjalista mieszka razem z babci lub dziadkiem (12,4%), w
szko ach ponadgimnazjalnych odsetek ten wynosi 11,8%. Niewielki odsetek badanych (1,8%
gimnazjalistów i 2,2% uczniów II klas szkó ponadgimnazjalnych) mieszka z osobami spoza
rodziny.

Wykres 5: Odsetki uczniów, którzy wskazali, e mieszkaj  z wymienionymi osobami. UWAGA: 
odsetki nie sumuj  si  do 100%, poniewa  badani mogli wskaza  wi cej ni  jedn  kategori  z 
listy.

Osoby, z którymi mieszka respondent

1,0% 1,9%

69,2%
73,0%

6,5% 4,6%

90,9% 89,3%

1,2% 0,9%

29,7% 29,6%28,5% 29,1%

12,4% 11,8%

2,1% 1,8%1,8% 2,2%

0%

25%

50%

75%

100%

III klasy G
N=940

II  klasy ponadgim. N=1071

mieszkam sam mieszkam z ojcem

mieszkam z ojczymem mieszkam z matk

mieszkam z macoch mieszkam z bratem, bra mi

mieszkam z siostr , siostrami mieszkam z dziadkiem lub babci

mieszkam z innymi krewnymi mieszkam z osobami spoza rodziny
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1.1.5.  Wykszta cenie rodziców

Wykszta cenie rodziców

Jakie jest wykszta cenie Twojego ojca? Jakie jest wykszta cenie Twojej matki?

matka

2,8%
27,4%

31,7%

25,9%

7,4%
4,9%

II klasy PG
N=1062

uko czone lub niepelne podstawowe
zasadnicze zawodowe
rednie

wy sze
nie wiem
nie dotyczy, nie mam matki/ojca

2,0%
19,4%

36,1%

38,0%

3,6%
0,8%

II klasy PG
N=1065

uko czone lub niepelne podstawowe
zasadnicze zawodowe
rednie

wy sze
nie wiem
nie dotyczy, nie mam matki/ojca

4,0%

21,1%

33,5%

26,4%

9,1%
5,9%

III klasy G
N=938

uko czone lub niepelne podstawowe
zasadnicze zawodowe
rednie

wy sze
nie wiem
nie dotyczy, nie mam matki/ojca

2,9%
17,1%

36,5%

36,1%

6,5%1,0%

III klasy G
N=938

uko czone lub niepelne podstawowe
zasadnicze zawodowe
rednie

wy sze
nie wiem
nie dotyczy, nie mam matki/ojca

ojciec

Wykres 6: Wykszta cenie matki i ojca – porównanie pomi dzy rocznikami.
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Jak wynika z deklaracji badanej m odzie y zarówno rodzice gimnazjalistów, jak i
rodzice uczniów szkó ponadgimnazjalnych najcz ciej posiadaj wykszta cenie rednie lub
wy sze. Co trzeci badany gimnazjalista (33,5%) i niemal co trzeci ucze drugich klas szkó
ponadgimnazjalnych (31,7%) przyznaje, e ich ojcowie maj wykszta cenie rednie. Nieco
wy sze odsetki badanych wskazuj na redni poziom wykszta cenia swoich matek – 36,5%

ród gimnazjalistów i 36,1% w starszej grupie badanych.

26,4% gimnazjalistów wskazuje, i ich ojcowie legitymuj si dyplomem wy szej
uczelni, 36,1% wskazuje na wy sze wykszta cenie swojej mamy. W ród uczniów klas drugich
szkó ponadgimnazjalnych odsetki te wynosz odpowiednio 25,9% i 38%.

Wykszta cenie zawodowe – jak wynika z deklaracji uczniów – posiada 21,1% ojców i
17,1% matek. W ród starszej badanej m odzie y tj. uczniów II klas szkó ponadgimnazjalnych
odsetek ojców z wykszta ceniem zawodowym jest wy szy. Ponad ¼ badanych przyzna a, i
ich ojciec posiada wykszta cenie zawodowe (27,4%), niemal 1/5 wskaza a na takie
wykszta cenie w przypadku swojej matki (19,4%).

Jedynie 4% badanych gimnazjalistów stwierdzi o, i ich ojcowie maj wykszta cenie
podstawowe, a 2,9% uczniów z tej grupy zadeklarowa o, e takie wykszta cenie maj ich
matki. W grupie uczniów szkó ponadgimnazjalnych odsetki te by y podobne i wynosi y w
przypadku ojców: 2,8% , a w przypadku matek – 2 %.

Na uwag zas uguje grupa uczniów, którzy nie byli zorientowani, jakie wykszta cenie
posiadaj ich rodzice. 9,1% uczniów szko y gimnazjalnej i 7,4% w starszej grupie nie
wiedzia o, jakie wykszta cenie posiada ich ojciec, w przypadku matek takiej wiedzy nie mia o
(nie deklarowa o) 6,5% gimnazjalistów i 3,6% uczniów ze szkó ponadgimnazjalnych.

Prawdopodobnie, kwestia wykszta cenia nie by a dla tej grupy badanych przedmiotem
rozmów z rodzicami np. przy okazji formu owania w asnych planów zwi zanych z edukacj
albo z jakich powodów ta cz odzie y nie chcia a wypowiada si na ten temat.

1.1.5.  Wykszta cenie rodziców
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1.1.6.  Warunki materialne rodziny

Badani do dobrze oceniaj warunki finansowe w asnej rodziny. Przekonanie, i
asna rodzina ma si lepiej w porównaniu z innymi rodzinami w Polsce wyrazi a niemal

po owa uczniów z trzecich klas gimnazjum (47,3%) oraz prawie po owa uczniów z drugich klas
szkó ponadgimnazjalnych (47,0%).

Co ósmy badany ucze w gimnazjum stwierdzi , i warunki materialne w jego rodzinie
gorsze w porównaniu z innymi rodzinami w Polsce (12,2%). Opini tak wyrazi co

dziesi ty z ucze drugiej klasy szko y ponadgimnazjalnej (9,8% uczniów) .

Przekonanie, e w asna rodzina ma si podobnie jak inne rodziny w Polsce (nie wiemy
jednak dok adnie, jaka ocena kryje si pod tym sformu owaniem: dobrze czy le) wyrazi o
przesz o 2/5 badanych – 40,5% gimnazjalistów oraz 43,2% uczniów szkó
ponadgimnazjalnych.

Warunki materialne rodziny

Jak powodzi si  Twojej rodzinie w porównaniu z innymi rodzinami w Polsce?

47,3% 47,0%

40,5% 43,2%

12,2% 9,8%

0%

25%

50%

75%

100%

III klasy gim. N=928 II klasy ponadgim.
N=1061

lepiej tak samo gorzej

Wykres 7: Ocena sytuacji materialnej rodziny – porównanie pomi dzy rocznikami.
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1.1.7. Wydatki na w asne potrzeby

Wydatki uczniów przeznaczane na w asne potrzeby rosn wraz z wiekiem badanych
osób. 1/3 dziewcz t ucz cych si w gimnazjum deklaruje, i wydaje tygodniowo na w asne
potrzeby (bez kontroli ze strony rodziców) kwot nie przekraczaj 15 z (34,8%). W
przypadku ch opców z tej grupy wiekowej odsetek ten wynosi 38,1%. W szko ach
ponadgimnazjalnych takie wydatki deklarowa o 27,6% dziewcz t i 23,7% ch opców. Prawie
po owa uczniów szkó gimnazjalnych - 47,2% uczennic i 45,7% ch opców- stwierdzi a, e jej
wydatki na w asne potrzeby wynosz od 16 do 100 z . W przypadku starszych badanych:
wydatki na poziomie 16-100 z deklarowa o 50,7% dziewcz t i 47,6% ch opców. 7,7%
szesnastoletnich uczennic zadeklarowa o, e wydaje tygodniowo wi cej ni 100 z , w
przypadku ch opców odsetek ten wynosi 11,7%. W grupie starszych uczniów wydatki na
poziomie powy ej 100 z tygodniowo deklarowa y istotnie wy sze odsetki badanych- 16,1%
uczennic i prawie 23% ch opców. Oznacza to, e co szósta dziewczyna i niemal co
czwarty ch opak z tej frakcji wiekowej wydaje na swoje potrzeby poza kontrol
rodziców ponad 400 z miesi cznie. Szczegó owe analizy wykaza y, e istnieje zwi zek
pomi dzy sum pieni dzy wydawan przez m odych ludzi bez kontroli rodziców a
rozpowszechnieniem picia alkoholu i u ywania marihuany w ost. miesi cu. By o ono
wi ksze w ród uczniów dysponuj cych wi kszymi kwotami.

Wydatki na w asne potrzeby
Ile pieni dzy zwykle wydajesz na swoje potrzeby bez kontroli ze strony rodziców?

Wykres 8: Tygodniowe wydatki uczniów na w asne potrzeby (bez kontroli rodziców) – wyniki w
podziale na p .
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1.2. Jak wypoczywaj  
ódzkie nastolatki?
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1.2.1.  Cz stotliwo  korzystania z ró nych   
form sp dzania wolnego czasu 

Badanie pozwoli o m.in. pozna preferencje uczniów w zakresie sposobów sp dzania
wolnego czasu. Respondenci deklarowali jak cz sto po wi caj swój wolny czas ró nym
„przyjemno ciom”: graniu w gry komputerowe, aktywnemu uprawianiu sportu, czytaniu
ksi ek, wieczornemu wychodzeniu z przyjació mi, wychodzeniu ze znajomymi do centrum
handlowego, u ywaniu Internetu dla przyjemno ci, graniu na automatach do gier itp.

W kilku przypadkach odnotowano istotne ró nice pomi dzy odsetkami dziewcz t i
ch opców preferuj cych okre lone sposoby sp dzania wolnego czasu:

- ch opcy zdecydowanie cz ciej ni dziewcz ta graj w gry komputerowe: prawie
codziennie gra ponad po owa m odszych uczniów (57,9%) i co trzeci starszy ucze
(37,2%). W klasach trzecich gimnazjum gra prawie codziennie niemal dwa razy wi cej
dziewcz t (14,6%) ni w drugich klasach szkó ponadgimnazjalnych (8,3%). Badanie
pokazuje, e w ród starszej m odzie y wyra nie spada cz stotliwo grania na
komputerze. Warto zauwa e w klasach trzecich gimnazjum w taki sposób nie sp dza
czasu wolnego zaledwie 1,9% ch opców, a w klasach drugich szkó ponadgimnazjalnych
4,4%.

- ch opcy cz ciej ni dziewcz ta aktywnie uprawiaj sport; prawie codziennie w ten
sposób sp dza czas wolny 28,1% dziewcz t i 52,1% ch opców w gimnazjach.
Niepokoj cym sygna em wydaje si natomiast do wyra ny spadek liczby

odzie y aktywnie uprawiaj cej sport w szko ach ponadgimnazjalnych – odsetek
tych, którzy deklarowali i prawie codziennie aktywnie uprawiaj sport spad tu do 18,4 %
w grupie dziewcz t, a w grupie ch opców do 41%.

- z kolei dziewcz ta w gimnazjach cz ciej ni ch opcy czytaj ksi ki dla przyjemno ci;
prawie codziennie w ten sposób czas wolny sp dza niemal co pi ta uczennica (19,0%), w
przypadku ch opców z tego samego rocznika odsetek ten kszta tuje si na poziomie 8,9%
(co dwunasty). W ród uczniów drugich klas szkó ponadgimnazjalnych czytelnictwo
kszta tuje si na podobnym poziomie jak w gimnazjum. Dla przyjemno ci prawie
codziennie ksi ki czyta tu 10,9% ch opców, w przypadku dziewcz t 16,9%.

- wieczorne wyj cia z przyjació mi popularnym stylem wypoczywania w ród ódzkiej
odzie y. W taki sposób prawie codziennie czas wolny sp dza niemal co ósmy ucze

kszta cy si w szkole ponadgimnazjalnej (13,6%) i co dziesi ta uczennica (10,5%), w
gimnazjum: uczniowie -12,5%, a uczennice- 12,4%.

Odnotowano ró nice mi dzy odsetkami m odszych i starszych badanych sp dzaj cych w
ten sposób czas wolny, co najmniej raz w tygodniu. Z tak cz stotliwo ci wychodzi z
przyjació mi 42,9% ch opców oraz 43,4% dziewcz t ze szkó ponadgimnazjalnych i
istotnie mniej- 24,2% dziewcz t i 26,8% ch opców z gimnazjum.
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- asne hobby posiada od 86,1% do 88,2% dziewcz t oraz od 87,6% – 93,6% ch opców.
Ch opcy cz ciej ni dziewcz ta po wi caj mu czas prawie codziennie. Zarówno w
przypadku ch opców jak i dziewcz t odsetki tych, którzy po wi caj wolny czas na swoje
hobby bardzo cz sto tj. prawie codziennie, malej wraz z wiekiem. W klasach trzecich
gimnazjum swoim hobby prawie codziennie zajmuje si codziennie ponad 2/5 uczniów
(40,5%) i co trzecia uczennica (31,4%), a w klasach drugich 2/5 uczniów (33,5%) 40,5%
uczniów i niemal co czwarta (23,9%).

- wychodzenie ze znajomymi do centrum handlowego, chodzenie po parku, ulicach dla
przyjemno ci, podobnie jak wychodzenie z nimi wieczorami, jest tak e popularnym
sposobem sp dzania wolnego czasu. Taki styl wypoczynku deklarowa o od 95,9% do
98,2% badanych. M odsi uczniowie cz ciej ni starsi sp dzaj w ten sposób czas prawie
codziennie. Do codziennego chodzenia do centrów handlowych, po ulicach i parkach dla
przyjemno ci przyzna o si 28,5% ch opców i 35,9% dziewcz t z trzecich klas gimnazjum
i odpowiednio: 23,5% i 22,3% dziewcz t z drugich klas szkó ponadgimnazjalnych.
Oznacza to, e ta forma sp dzania czasu jest szczególnie popularna w ród dziewcz t.

- ch opcy zdecydowanie cz ciej ni dziewcz ta graj na automatach do gier; tak form
rozrywki uprawia mniej wi cej co czwarty badany ch opak (27,8% w szko ach
ponadgimnazjalnych i 22,5% w gimnazjach). W przypadku dziewcz t odsetki te s
znacznie ni sze i wynosz odpowiednio: 9,1% i 15,4%.). Osoby graj ce prawie
codziennie lub codziennie stanowi ród badanych pojedyncze przypadki.

- w lotto gra 32,5% - 35,7% uczennic oraz 37,7% - 44,6% uczniów, ch opcy graj wi c
cz ciej ni dziewcz ta. Na ogó badani w taki sposób sp dzaj wolny czas kilka razy w
roku. Mo na wi c uzna e z tej formy rozrywki ódzcy uczniowie korzystaj
sporadycznie.

1.2.1.  Cz stotliwo  korzystania z ró nych   
form sp dzania wolnego czasu 
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- ywanie Internetu dla przyjemno ci zadeklarowa o od 97,4% do 99,2% ódzkich
uczniów, z czego ogromny odsetek w ka dym roczniku (ponad ¾) wypoczywa w ten sposób
prawie codziennie. W przypadku dziewcz t odsetek korzystaj cych z Internetu z tak
cz stotliwo ci wynosi 79% w gimnazjach i 78,4% w szko ach ponadgimnazjalnych, w ród
ch opców odpowiednio: 81,1% i 80,2%. Wyniki te oznaczaj e w odzi wiat Internetu jest
wa cz ci codziennego ycia m odych ludzi, mo e on by ród em warto ciowej
wiedzy i cennych informacji, ale tak ród em wielu ró nych zagro
(przemoc, agresja, ryzykowne zachowania seksualne), czasami prowadz cych do
powa nych zaburze , w tym uzale nienia. Rzadziej ni kilka razy w roku korzysta z
Internetu dla przyjemno ci zaledwie od 0,8% do 2,6% badanych.

Wykres 9 A: Cz stotliwo  podejmowania ró nych form aktywno ci w czasie wolnym –
ywanie Internetu dla przyjemno ci.
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Style wypoczynku

1.2.1.  Cz stotliwo  korzystania z ró nych   
form sp dzania wolnego czasu 
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Wykres 9 B i C: Cz stotliwo  podejmowania ró nych form aktywno ci w czasie wolnym –
granie w konkursach sms-owych, aktywne uprawianie sportu.
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1.2.1.  Cz stotliwo  korzystania z ró nych   
form sp dzania wolnego czasu 
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Wykres 9 D i E: Cz stotliwo  podejmowania ró nych form aktywno ci w czasie wolnym –
czytanie ksi ek dla przyjemno ci, wychodzenie z przyjació mi wieczorami.

D. Jak cz sto czytasz ksi ki dla przyjemno ci?

E. Jak cz sto wychodzisz z przyjació mi wieczorem?
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Wykres 9 F i G: Cz stotliwo  podejmowania ró nych form aktywno ci w czasie wolnym –
realizowanie hobby, chodzenie ze znajomymi do centrum handlowego, po ulicach, do 
parku, itp., tylko dla przyjemno ci. 

F. Jak cz sto realizujesz jakie  swoje hobby?

G. Jak cz sto chodzisz ze znajomymi do centrum handlowego, po ulicach, do parku, itp.
tylko dla przyjemno ci?
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Wykres 9 H i I: Cz stotliwo  podejmowania ró nych form aktywno ci w czasie wolnym – granie 
w lotto, granie na automatach.

H. Jak cz sto grasz w lotto?

I. Jak cz sto grasz na automatach do gry?

Style wypoczynku
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Wykres 9 J: Cz stotliwo  podejmowania ró nych form aktywno ci w czasie wolnym – granie w 
gry komputerowe.

J. Jak cz sto grasz w gry komputerowe?
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1.2.2.  Liczba godzin sp dzanych „w sieci” 
internetowej przez uczniów 

Uczniów, którzy wskazali, e codziennie lub prawie codziennie korzystaj w czasie
wolnym z Internetu zapytano, ile czasu po wi caj na ten rodzaj aktywno ci. Jak pokazuje
wykres 10, co drugi ucze i uczennica szko y ponadgimnazjalnej sp dza w sieci zazwyczaj
2-3 godziny w ci gu dnia. W ród uczniów, którzy korzystaj z Internetu przez 4 i wi cej
godzin dziennie – jest 46,6% ch opców i 57,7% dziewcz t w klasach trzecich gimnazjum oraz
odpowiednio 37,3% ch opców i 33% dziewcz t w klasach drugich ponadgimnazjalnych.
Badanie pokazuje, e problem d ugotrwa ego przebywania w sieci dotyczy wi c w odzi
przede wszystkim uczniów trzecich klas gimnazjum – niemal co drugiego ch opca i co
drugiej dziewczyny. W przypadku uczniów drugich klas ponadgimnazjalnych – co
trzeciego ch opca i co trzeciej dziewczyny.

Wykres 10: Liczba godzin sp dzanych (zazwyczaj) w ci gu dnia „w sieci” przez badanych
cz sto korzystaj cych z Internetu. Procentowanie do osób korzystaj cych z Internetu prawie
codziennie. Dane w podziale na p – klasy III G i II PG.
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Wykres 11: Odsetki uczniów przebywaj cych „w sieci” w godzinach nocnych w ród cz sto
korzystaj cych z Internetu. Procentowanie do osób korzystaj cych z Internetu codziennie
lub prawie codziennie. Klasy III G i II PG (test Chi²)

1.2.3.  Korzystanie z Internetu w godzinach 
nocnych

Jak pokazuje wykres 11, w klasach trzecich a 69% uczniów gimnazjów cz sto
korzystaj cych z Internetu przyzna o, e sp dza czas w „sieci” w nocy, w szko ach
ponadgimnazjalnych odsetek ten by wy szy i wynosi 73,9% (ró nica istotna
statystycznie).
Oznacza to, e w odzi zdecydowana wi kszo cz stych u ytkowników Internetu korzysta
z niego nie tylko w ci gu dnia, ale tak e w godzinach nocnych.

Korzystanie z Internetu w godzinach nocnych
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Je li przyjrze si wynikom przedstawionym w podziale na p , okazuje si e
problem nocnego korzystania „z sieci” dotyczy 67,2% ch opców i 66,8% dziewcz t w
szko ach gimnazjalnych.
Dziewcz ta równie cz sto jak ch opcy pisa y, e takie do wiadczenia s rzadkie lub w ogóle
nie wyst puj – 19,1%, w przypadku ch opców – 19,9%.
Trudno ci z jednoznaczn odpowiedzi na pytanie mia o 12,9% ch opców i 14,1% dziewcz t.

1.2.3. Korzystanie z Internetu w godzinach 
nocnych

53

Wykres 12: Czy zdarza Ci si sp dza czas w sieci w godzinach nocnych? Procentowanie
do osób korzystaj cych z Internetu codziennie lub prawie codziennie. Klasy III G – wyniki w
podziale na p .
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W przypadku szkó ponadgimnazjalnych problem nocnego korzystania „z sieci”
dotyczy 76,1% ch opców – i nieco wi kszej ni w gimnazjach grupy dziewcz t – 72%.

Dziewcz ta nieco cz ciej ni ch opcy pisa y o tym, e takie do wiadczenia s rzadkie
lub w ogóle nie wyst puj : odpowiednio 18,1% uczennic i 15,1% uczniów.

Trudno ci z jednoznaczn odpowiedzi na pytanie mia o 8,7% ch opców i 9,9%
dziewcz t z tego rocznika.

Wykres 13: Czy zdarza Ci si sp dza czas w sieci w godzinach nocnych? Procentowanie
do osób korzystaj cych z Internetu codziennie lub prawie codziennie – klasy II PG.
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Wykres 14: Odsetki uczniów deklaruj cych potrzeb przebywania w „sieci” dla poprawy
nastroju Procentowanie do osób korzystaj cych z Internetu prawie codziennie. Klasy III G
i II PG- porównanie (test Chi²).

Z punktu widzenia zdrowia m odych ludzi istotna jest nie tylko ilo godzin
i pora korzystania z Internetu, ale tak e ich osobiste odczucia dotycz ce konieczno ci,
(„przymusu”) przebywania „w sieci” w celu poprawy nastroju, samopoczucia.
Dlatego uczniów, którzy korzystaj z Internetu w czasie wolnym prawie codziennie lub

codziennie zapytano tak e o to, czy odczuwaj potrzeb przebywania „:w sieci” dla
poprawy nastroju.
Jak pokazuje, wykres 14, w klasach trzecich o potrzebie przebywania „ w sieci” dla
poprawy samopoczucia pisa o 14,1% badanych, natomiast w klasach drugich szkó
ponadgimnazjalnych- 11,7%. Odnotowana ró nica nie jest istotna statystycznie- problem
dotyczy wi c w ró nej mierze dziewcz t jak i ch opców.

1.2.4.  Internet jako sposób poprawy 
nastroju 

Korzystanie z Internetu dla poprawy nastroju
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Je li przyjrze si wynikom przedstawionym w podziale na p , okazuje si e
problem przebywania „w sieci” dla poprawy nastroju dotyczy 14,9% ch opców w gimnazjach
(co siódmy) i 13,2% dziewcz t (co ósma).

Jak pokazuje wykres 15 A, 22,3% ch opców i 22,8% dziewcz t zdecydowanie
zaprzeczy o, e odczuwa potrzeb przebywania w „sieci” dla poprawy nastroju.
Na uwag zas uguje fakt, i w przypadku tego pytania trudno z udzieleniem jednoznacznej
odpowiedzi mia o 22% ch opców i 23,9% dziewcz t, korzystaj cych z Internetu prawie
codziennie ( tzn. stosunkowo wysokie odsetki respondentów).

1.2.4.  Internet jako sposób poprawy 
nastroju 

Wykres 15 A: Odsetki dziewcz t i ch opców, którzy odczuwaj potrzeb przebywania
„w sieci” w celu poprawy nastroju, w ród cz sto korzystaj cych z Internetu. Procentowanie
do osób korzystaj cych z Internetu prawie codziennie. Klasy III G – wyniki w podziale na p .
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Je li przyjrze si wynikom przedstawionym w podziale na p w populacji uczniów
szkó ponadgimnazjalnych, okazuje si e problem przebywania „w sieci” dla poprawy
nastroju dotyczy 12,1% ch opców (co ósmy) i 11,4% dziewcz t (co dziewi ta). W porównaniu
z trzecimi klasami gimnazjum jest on tylko mniej nieco nasilony w przypadku ch opców (tam
odsetek wynosi 14,9%), podobnie w ród dziewcz t (tam wynosi 13,2%).

Jak pokazuje wykres 15 B, 21,6% ch opców i podobny odsetek dziewcz t (23,7%)
zdecydowanie zaprzeczy e przebywanie w „sieci” wi e si dla nich z potrzeb poprawy
nastroju.
W przypadku tego pytania podobny odsetek badanych jak w gimnazjum mia trudno z
udzieleniem jednoznacznej odpowiedzi – 21,6% ch opców i 23,7% dziewcz t korzystaj cych
z Internetu prawie codziennie.

1.2.4.  Internet jako sposób poprawy 
nastroju 

Wykres 15 B: Odsetki dziewcz t i ch opców, którzy odczuwaj potrzeb przebywania „w
sieci” w celu poprawy nastroju, w ród cz sto korzystaj cych z Internetu. Procentowanie do
osób korzystaj cych z Internetu prawie codziennie. Klasy II klasy PG – wyniki w podziale na

.
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Wykres 16: Odsetki uczniów zagro onych uzale nieniem od Internetu w ród cz sto
korzystaj cych z Internetu. Procentowanie do ogó u badanych, którzy odpowiedzieli na
pytanie o korzystanie z Internetu.

1.2.5.  Uczniowie zagro eni uzale nieniem 
od Internetu

ród osób, które korzystaj cz sto z Internetu (tj. prawie codziennie) wyodr bniono
te, które spe niaj jednocze nie trzy nast puj ce warunki:

•przebywaj „w sieci” 4 i wi cej godzin,

•sp dzaj czas „w sieci” w godzinach nocnych i

•odczuwaj przymus korzystania z Internetu, aby poczu si lepiej.

Uczniów spe niaj cych powy sze kryteria zakwalifikowano do grupy zagro onych
uzale nieniem od Internetu. Jak pokazuje wykres 16, w klasach trzecich gimnazjum takie
osoby stanowi 4,1% badanych cz sto korzystaj cych z Internetu,, natomiast w ród
uczniów klas drugich PG 3,1%.

Nie s to odsetki bardzo wysokie, ale warto podkre li , i w ka dej z grup wiekowych
procent osób, które ju dzi wymagaj kontroli i pomocy w zwi zku z cz stym
przebywaniem „w sieci” i ponoszeniem szkód z tym zwi zanych, jest znacznie wy szy (co
pokazuj wykresy 9-15 B).

Uczniowie zagro eni uzale nieniem od Internetu
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III klasy gim. N=759                               II klasy ponadgim. N=853
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1.2.6.  Wydatki na gry hazardowe w ród 
uczniów 

W badaniu przedmiotem analiz by a tak e cz stotliwo grania przez uczniów na
automatach hazardowych tzw. jednor kich bandytach.
Jak pokazuje tabela 3, w taki sposób przynajmniej raz w miesi cu lub cz ciej sp dza czas
niewielki odsetek uczniów. W klasach trzecich gimnazjum odsetek ten wynosi 5,6 %, za w
klasach drugich PG – 3,6% uczniów.

Cz z nich wydaje na ten cel jednorazowo ponad 50 z i wi cej i powinna by obj ta
oddzia ywaniami profilaktycznymi. Uczniowie drugich klas szkó ponadgimnazjalnych równie
cz sto deklaruj e wydaj tak kwot jak uczniowie trzecich klas gimnazjum.

Odsetki uczniów graj cych w gry hazardowe 
przynajmniej raz w miesi cu

Klasa Cz sto Procent wa nych

III gim. 53 5,6%

II ponadgim. 39 3,6%

1/5 z nich wydaje 
jednorazowo 50 z  
i wi cej 

Niemal 1/5 z nich 
wydaje jednorazowo 
50 z  i wi cej 

Tabela 3: Odsetki uczniów graj cych na automatach co
najmniej raz w miesi cu

59



Instytut  Psychologii  Zdrowia  PTP

2. Palenie papierosów
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2.1. Dost pno tytoniu w opiniach
badanych

Oceniany poziom dost pno ci papierosów, co wydaje si zgodnie
z oczekiwaniami, zwi ksza si wraz z wiekiem badanych. 79,7% uczniów trzecich klas
gimnazjum przyznaje, e dost pno tytoniu jest dla nich atwa. W przypadku uczniów
drugich klas szkó ponadgimnazjalnych tak uwa a znacznie wi cej – 90,4% respondentów.
6,9% uczniów trzeciej klasy gimnazjum stwierdzi o, i zdobycie papierosów stanowi dla nich
pewien problem, 2,8% wskaza o, i jest to niemo liwe. Z kolei w przypadku uczniów z
drugich klas szkó ponadgimnazjalnych analogiczne odsetki wynosi y odpowiednio 1,9 % i
1,9%. Stosunkowo wysoki odsetek uczniów trzecich klas gimnazjum wskaza odpowied
„nie wiem”: tak zadeklarowa co dziewi ty badany z tego rocznika, w przypadku uczniów
starszych odsetek ten by nieco ni szy i wynosi 5,8%.

W tym kontek cie warto zwróci uwag , i sprzeda wyrobów tytoniowych (podobnie
jak napojów alkoholowych) osobom w wieku poni ej 18 lat jest prawnie zabroniona. Jak
wida z przedstawionych wyników badania, przestrzeganie tego przepisu w odzi nie jest
zadowalaj ce. Warto rozwa mo liwo rozszerzenia dzia interwencyjnych w tym
zakresie, w szczególno ci przy okazji podejmowania kontroli punktów sprzeda y
napojów alkoholowych, w których mo na równie kupowa papierosy. Jedn z
bardziej skutecznych metod wp ywania na sprzedawców jest promowanie idei
odpowiedzialnej sprzeda y i nagradzanie odpowiedzialnych sprzedawców. Warto czy
takie dzia ania z badaniami pokazuj cymi rzeczywiste rozmiary zjawiska sprzeda y
papierosów nieletnim, opartymi na metodzie „tajemniczego klienta”.
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Dost pno  papierosów

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie papierosów, gdyby  tego chcia ? 
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1,9% 1,9%

90,4%

5,8%

II klasy ponadgim.
N=1072

niemo liwe trudne atwe nie wiem
Wykres 17: Ocena dost pno ci papierosów dla m odzie y – klasy III G i II PG.
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Analizuj c wyniki badania mo emy stwierdzi , i ponad 3/5 badanej m odzie y ma
ju za sob inicjacj nikotynow . 39,7% dziewcz t i 37,3% ch opców w klasach trzecich
gimnazjum nigdy jeszcze nie pali o papierosa. Oznacza to, e osoby maj ce za sob
inicjacj tytoniow stanowi ród szesnastoletnich dziewcz t 60,3% , a w ród ch opców w
tym wieku – 62,7%. W przypadku uczniów klas drugich szkó ponadgimnazjalnych odsetki te
by y wy sze i wynosi y odpowiednio 72,3% i 71%. ród uczniów w klasach III
gimnazjum najwi ksz grup stanowili ci, którzy zacz li pali papierosy w wieku 13 lat
lub wcze niej. Niemal co trzecia dziewczyna (31,8%) i prawie 4/5 ch opców (38%) z
trzecich klas ódzkich gimnazjów swojego pierwszego papierosa wypali o w nie w tym
wieku. Podobna grupa dziewcz t – 25,7% i ch opców – 23,4% swoj inicjacj nikotynow
przesz a ju w gimnazjum ( w wieku 14-15 lat).

W populacji uczniów szkó ponadgimnazjalnych niemal co czwarta dziewczyna –
22,8% i prawie co trzeci ch opak – 30,3% pierwszego papierosa wypali w wieku 13 lat lub
wcze niej. Co czwarta uczennica (27,7%) i niemal co czwarty badany ucze (22%) w
szko ach ponadgimnazjalnych jako czas swojej inicjacji tytoniowej wskaza wiek 14-15 lat. W
przypadku dziewcz t z tej frakcji prawie 1/4 wskaza a, e pali a po raz pierwszy w wieku 16
lat lub pó niej. W przypadku ch opców odsetek ten by nieco ni szy i wynosi 18,7%. Je li
porówna odsetki gimnazjalistów i uczniów szkó ponadgimnazjalnych, którzy cho
raz palili papierosy, ró nica pomi dzy nimi jest istotna statystycznie (na poziomie
p<0,001): w pierwszej frakcji wiekowej odsetek pal cych wynosi 61,4%, w starszej
71,7%.
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Wykres 18: Odsetek uczniów, którzy cho raz palili papierosy. Klasy III gimnazjum i II
ponadgimnazjalne – porównanie (test Chi²).

2.2. Wiek inicjacji tytoniowej

Odsetki uczniów po inicjacji nikotynowej
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klasy III gimnazjum N=952 klasy II ponadgimnazjalne N=1079

p<0,001
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Ile mia  lat, kiedy zdarzy o Ci si  PO RAZ PIERWSZY w yciu pali  papierosa? 

Wykres 19: Wiek inicjacji nikotynowej- dziewcz ta i ch opcy – klasy III G i II PG.

Wiek inicjacji tytoniowej
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2.2. Wiek inicjacji tytoniowej
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Wi kszo uczniów trzecich klas gimnazjum nie ma za sob do wiadcze
na ogowego (codziennego) palenia papierosów.

W gimnazjum do codziennego palenia papierosów w jakim okresie ycia, w
gimnazjach przyznaje si co czwarta dziewczyna (23,6%) i co czwarty ch opak (25,5%). W
przypadku dziewcz t z klas trzecich pierwsze do wiadczenia z codziennym paleniem
papierosów mia y miejsce po raz pierwszy najcz ciej na prze omie pierwszej i drugiej
klasy gimnazjum tj. w wieku 14-15 lat – tak deklarowa o 15,7% respondentek. 5,7%
stwierdzi o, e zacz o pali codziennie jeszcze w szkole podstawowej tj. gdy mia y 13 lat
lub mniej. W populacji ch opców ucz cych si w gimnazjum najcz ciej pierwsze
do wiadczenia z codziennym paleniem mia y miejsce tak e na prze omie pierwszej i
drugiej klasy gimnazjum (14-15 lat) – tak deklarowa o 13,6%. W wieku 13 lat lub wcze niej
zacz o pali codziennie 7,2% uczniów.

Odsetek m odzie y codziennie pal cej papierosy ro nie wyra nie wraz z
wiekiem badanych. W grupie ch opców z drugich klas szkó ponadgimnazjalnych do
na ogowego (czyli codziennego) palenia w jakim okresie ycia, przyznaje si prawie
1/3 respondentów, a dok adnie 32,2%- ch opców, w populacji dziewcz t 31,8%.
Prawie co pi ta uczennica zacz a pali codziennie w wieku 16 lat lub pó niej
(19,5%), 9,3% dziewcz t z tej frakcji wiekowej zacz o pali w taki sposób ju od 14-
15. roku ycia, a kolejne 3% zacz o pali na ogowo w 13. roku ycia lub wcze niej.

ród ch opców ze szkó ponadgimnazjalnych „na ogowi palacze” najcz ciej
zaczynali pali codziennie w wieku 16 lat lub pó niej (17,5%). 11,2% takie do wiadczenia
odnotowa o w wieku 14-15 lat, a 3,5% wcze niej tj. jeszcze w szkole podstawowej.
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Wykres 20: Wiek inicjacji nikotynowej – palenie codzienne – dziewcz ta i ch opcy, klasy II G
i II PG.

Wiek inicjacji tytoniowej – codzienne palenie
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2.3.  Rozpowszechnienie palenia 
papierosów

Jak pokazuje wykres 21, w klasach trzecich gimnazjum ró nica pomi dzy odsetkiem
pal cych ch opców (62,7%) i pal cych dziewcz t (60,3%) nie jest istotna statystycznie.
W przypadku II klas szkó ponadgimnazjalnych dziewcz ta i ch opcy tak e nie ró ni si
mi dzy sob pod tym wzgl dem. Problem palenia dotyczy wi c w równym stopniu uczniów
jak i uczennic.

W okresie ostatnich 30 dni przed badaniem pali o papierosy 26,4% gimnazjalistów
i 29,5% uczennic z tego rocznika. Dziewcz ta dorównuj wi c ch opcom, je li chodzi
o rozpowszechnienie si gania po papierosy w ostatnim miesi cu.

W przypadku uczniów drugich klas szkó ponadgimnazjalnych odsetek ch opców
deklaruj cych palenie tytoniu kiedykolwiek w yciu jest tak e podobny jak w przypadku
dziewcz t: odpowiednio 71,0% i 72,3%. Ró nica pojawia si , gdy analizujemy palenie
w czasie ostatniego miesi ca przez badaniem. Odsetek dziewcz t pal cych w tym czasie
jest istotnie wy szy ni odsetek ch opców i wynosi 42,5% (w grupie ch opców z tej
frakcji wiekowej – 36,2%).
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2.4.  Ocena rozpowszechnienia palenia 
papierosów w ród przyjació

Rozpowszechnienie palenia papierosów w badanych rodowiskach uczniowskich
jest do znaczne, w szczególno ci w grupie uczniów i uczennic drugich klas szkó
gimnazjalnych.

Zaledwie 5,9% dziewcz t i 4,4% ch opców ucz cych si w trzeciej klasie gimnazjum
nie ma w swoim najbli szym otoczeniu (w ród przyjació ) osób pal cych papierosy. W
przypadku uczniów drugich klas szkó ponadgimnazjalnych wska nik ten jest podobny i wynosi
odpowiednio: 4,0% w przypadku dziewcz t i 3,3% w grupie ch opców.

ród gimnazjalistek najwi ksz grup (37,3%) stanowi dziewcz ta, które
deklaruj e sporo ich przyjació pali papierosy. Co trzecia badana w tej populacji
przyznaje, e po papierosy si ga wi kszo jej przyjació (33,1%).

Nieco inaczej wygl da to w grupie ch opców. Co trzeci badany gimnazjalista (30,8%)
twierdzi, e po papierosy si ga kilku spo ród jego przyjació , ponad 1/3 deklaruje e robi to
sporo osób (34,2%), a nieco ponad 1/4 (27,8%), e takie zachowania podejmuje
wi kszo ich przyjació .

ród uczniów drugich klas szkó ponadgimnazjalnych prawie 2/5 dziewcz t (36,1%) i
prawie 1/3 badanych ch opców (30,7%) wskazywa o, e papierosy pali wi kszo ich
przyjació . A 37,3% dziewcz t i 48,1% ch opców deklaruje, e papierosy pali spora
cz ich znajomych. Co pi ta uczennica (20,4%) i prawie co pi ty ucze w tej grupie
(17,1%) twierdzi, e po papierosy si ga zaledwie kilku ich przyjació .

3,5% dziewcz t z klas trzecich oraz 2,8% ch opców z tej frakcji wiekowej deklaruje, e
pal wszyscy z grona ich bliskich znajomych. W szko ach ponadgimnazjalnych odsetki te
wynosz odpowiednio: 2,2% i 0,8%.

Jak pokazuj wyniki, w obu rocznikach znaczna cz badanych ma wi c w
swoim najbli szym otoczeniu rówie niczym osoby pal ce.
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Rozpowszechnienie palenia papierosów w ród przyjació
Wed ug Twojej oceny, ilu Twoich przyjació  pali papierosy? 

Wykres 22: Ocena rozpowszechnienia palenia papierosów w ród przyjació /znajomych –
klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .
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2.5.  Cz stotliwo  palenia papierosów 
w okresie ostatnich 30 dni

Deklarowana przez badanych cz stotliwo palenia papierosów w okresie ostatnich 30
dni jest stosunkowo wysoka i wskazuje, i cz spo ród ódzkich nastolatków to regularni
palacze. Wska nikiem na ogowego palenia, przyj tym na potrzeby przedstawianego
badania jest 6 lub wi cej papierosów wypalanych dziennie.

W grupie gimnazjalistów prawie co dziesi ty badany wypala w ci gu dnia tak
ilo papierosów (9,3%). W starszej kohorcie odsetek ten jest wy szy i wynosi 13,7%.
Oznacza to, e co jedenasty ucze gimnazjum i co ósmy ucz cy si w szkole
ponadgimnazjalnej w odzi, jest na ogowym palaczem.

W gimnazjum odsetek na ogowych palaczy w ród ch opców (10,3%) jest podobny jak w
przypadku dziewcz t (8,4%). Tak pali co dziesi ty ucze i co jedenasta uczennica
gimnazjum.

W grupie uczniów II klas szkó ponadgimnazjalnych 6 i wi cej papierosów dziennie w
ost. miesi cu wypali o 9,9% dziewcz t i istotnie wi cej ch opców – 14%..

Kolejn frakcj nastolatków pal cych papierosy mo emy okre li mianem
„umiarkowanych palaczy”. Do tej grupy nale ci spo ród badanych gimnazjalistów oraz
uczniów II klas szkó ponadgimnazjalnych, którzy przyznali, i dziennie wypalaj od 1 do 5
papierosów. Wielko tej grupy jest podobna w obu badanych kohortach wiekowych i wynosi
odpowiednio: 8,7% oraz 10,8%.

Trzeci wyró nion grup tzw. „palacze incydentalni”, którzy wypalaj mniej ni
jednego papierosa dziennie. Stanowi oni 9,9% w ród uczniów trzecich klas gimnazjum i
16,1% w grupie respondentów z drugich klas szkó ponadgimnazjalnych. W trzecich klasach
gimnazjum mniej ni jednego papierosa dziennie wypala 10,6% dziewcz t, a w klasach drugich
szkó ponadgimnazjalnych 19,9% dziewcz t i odpowiednio 9,1% i 11,5% ch opców.
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19,9%

11,5%

10,6%

9,1%

16,1%

9,9%

11,0%

10,7%

10,5%

7,0%

10,8%

8,7%

6,2%

8,0%

4,4%

5,5%

8,0%

4,9%

2,9%

4,1%

2,5%

3,4%

3,4%

2,9%

0,8%

1,9%

1,5%

1,4%

1,3%

1,5%

42,5%

36,2%

29,5%

26,4%

39,6%

27,9%

0% 25% 50%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

II kl. ponadgim.

III kl. gim.

mniej ni  1 papieros dziennie 1-5 papierosów dziennie
6-10 papierosów dziennie 11-20 papierosów dziennie
wi cej ni  20 papierosów dziennie razem

Jak cz sto pali (a)  papierosy w ci gu ostatnich 30 dni?

Cz stotliwo  palenia papierosów (ostatnie 30 dni)

Wykres 23: Cz stotliwo palenia papierosów w ci gu ostatnie 30 dni – klasy III G i II PG.

N
III kl. gim. 952
II kl. ponadgim. 1079
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488
II kl. ponadgim. ch opcy 515
II kl. ponadgim. dziewcz ta 564

2.5.  Cz stotliwo  palenia papierosów 
w okresie ostatnich 30 dni
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2.6.  Ocena ryzyka zwi zanego 
z paleniem tytoniu

Analizuj c wyniki badania mo na stwierdzi , i uczniowie obu badanych frakcji
wykazuj raczej sk onno do bagatelizowania zagro zwi zanych z paleniem tytoniu od
czasu do czasu. Oko o po owy ankietowanych – w obydwu badanych typach klas -
stwierdzi a, i w takim przypadku ryzyko zwi zane z paleniem papierosów jest ma e lub
nie ma go w ogóle. Takiej odpowiedzi udzieli o 50,8% ch opców z klas trzecich gimnazjum i
49,3% dziewcz t. Prawie co trzeci ch opiec (30,8%) i prawie 2/5 dziewcz t (37,4%) ucz cych
si w trzeciej klasie gimnazjum jest zdania, i palenie papierosów od czasu do czasu niesie
za sob umiarkowane ryzyko. Przekonanie o wysokim stopniu ryzyka zwi zanym ze
sporadycznym paleniem tytoniu jest udzia em 11,2% ch opców i 10,3% dziewcz t w
gimnazjum.

W klasach drugich szkó ponadgimnazjalnych tak opini wyrazi co dziewi ty
ch opiec (11,9%) i co dziesi ta dziewczyna (10,8%).
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Ryzyko zwi zane z paleniem tytoniu
Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykuj , e sobie zaszkodz  (zdrowotnie, albo w 

inny sposób), je li pal  papierosy od czasu do czasu? 

Wykres 24: Ocena ryzyka zwi zanego z paleniem papierosów od czasu do czasu – klasy III
G i II PG.

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488
II kl. ponadgim. ch opcy 515
II kl. ponadgim. dziewcz ta 564
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39,0%

35,5%

33,5%

37,4%

30,8%

10,8%

11,9%

10,3%

11,2%

3,3%

4,4%

3,9%

7,2%

0% 25% 50% 75% 100%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

nie ma ryzyka ma e ryzyko umiarkowane ryzyko du e ryzyko nie wiem
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Osoby pal ce dziennie co najmniej paczk papierosów, w opinii ódzkich
nastolatków ryzykuj znacznie bardziej, ni pal cy od czasu do czasu. Wysoki poziom
ryzyka zwi zany z takim stylem palenia cz ciej podkre laj dziewcz ta. Zdecydowana
wi kszo spo ród nich – 77,8% w gimnazjach i 83% w drugich klasach szkó
ponadgimnazjalnych uwa a, i palenie co najmniej paczki papierosów dziennie niesie za sob
du e ryzyko. W przypadku ch opców odsetki te by y ni sze i wynosi y: 65,8% w gimnazjach i
72% w szko ach ponadgimnazjalnych.

Ch opcy nieco cz ciej ni dziewcz ta deklarowali, e nie maj zdania na temat
ryzyka zwi zanego z takimi zachowaniami.
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Ryzyko zwi zane z paleniem tytoniu

Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykuj , e sobie zaszkodz  (zdrowotnie, albo w 
inny sposób), je li wypalaj  co najmniej paczk  papierosów dziennie? 

Wykres 25: Ocena ryzyka zwi zanego z paleniem co najmniej paczki papierosów dziennie –
klasy III G i II PG.

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488
II kl. ponadgim. ch opcy 515
II kl. ponadgim. dziewcz ta 564
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19,2%
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III gim. dz.

III gim. ch.

nie ma ryzyka ma e ryzyko umiarkowane ryzyko du e ryzyko nie wiem

2.6.  Ocena ryzyka zwi zanego 
z paleniem tytoniu
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3. Picie napojów  
alkoholowych 
przez m odzie
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Decyduj ce znaczenie w kwestii oceny dost pno ci napojów alkoholowych dla
odzie y maj postawy doros ych, przede wszystkim sprzedawców alkoholu

i rodziców. Istotny wp yw na mo liwo kupna alkoholu przez niepe noletnich nastolatków
maj w szczególno ci lokalne samorz dy. To do nich nale y monitorowanie przestrzegania
prawa, które - co warto podkre li - zabrania sprzeda y alkoholu osobom poni ej 18. roku
ycia. Jak pokazuj badania prowadzone metod "tajemniczego klienta", polskie miasta

bardzo ró ni si od siebie w kwestii sprzeda y alkoholu nieletnim. W powa nym stopniu na
te ró nice wp ywaj systematyczne i konsekwentne dzia ania kontrolne oraz szkolenia
sprzedawców i pracowników gastronomii, w szczególno ci pubów, klubów i dyskotek. Warto
tak e wspomnie o potencjalnym partnerze pozarz dowym, który w tym zakresie mo e by
cennym wsparciem i uzupe nieniem lokalnych dzia tj. Ogólnopolskim Stowarzyszeniu
"RoPSAN – Rodzice Przeciwko Sprzeda y Alkoholu Nieletnim (www.ropsan.org.pl).

Postrzegana przez uczniów dost pno napojów alkoholowych zwi ksza si
wyra nie wraz z wiekiem badanych osób. Ocena dost pno ci piwa w obydwu grupach

odzie y szkolnej w odzi jest bardzo wysoka. Ponad 4/5 uczniów trzecich klas gimnazjum
(81,9%) uwa a, e zdobycie piwa by oby dla nich atwe, natomiast tylko 2,9% s dzi, e
by oby to niemo liwe. W drugich klasach szkó ponadgimnazjalnych, tj. w ród 17/18-
latków, niemal 94,2% uczniów stwierdzi o, e piwo jest dla nich atwo dost pne, a zaledwie
0,9% uzna o, e jego zdobycie jest dla nich niemo liwe.

Zdobycie wina by oby atwe w opinii 71,2% uczniów trzecich klas
gimnazjum, natomiast tylko 4,1% uczniów w tej grupie wiekowej uzna o, i by oby to
niemo liwe. W drugich klasach szkó ponadgimnazjalnych dost pno wina jest jeszcze
cz ciej oceniana jako atwa. Tak opini wyrazi o 90,5% uczniów, tylko 1,6% uzna o, e
zdobycie wina by oby dla nich niemo liwe.

Zarówno w opinii ódzkich gimnazjalistów, jak i uczniów szkó ponadgimnazjalnych
wódka jest nieco trudniej dost pna ni piwo i wino. Prawie 65% uczniów trzecich klas
gimnazjów (64,7%) uwa a, e zdobycie wódki by oby dla nich atwe. Za niemo liwe uzna o
jej zdobycie 6,9% badanych z tej frakcji wiekowej. Co dwunasty badany ucze gimnazjum
stwierdzi , i nie wie, jak trudne by oby dla niego zdobycie tego napoju alkoholowego (8,6%).
W przypadku uczniów ze szkó ponadgimnazjalnych a 86,7% uzna o, e nie mia oby
problemu ze zdobyciem wódki, tylko 1,6%, e by oby to niemo liwe.
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3.1.  Ocena dost pno ci alkoholu 
- w opinii badanych
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Dost pno  piwa i wina

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie PIWA, gdyby  tego chcia (a)?

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie WINA, gdyby  tego chcia (a)?

2,9%
9,3%

81,9%

5,9%

III klasy gim.
N=952

niemo liwe trudne atwe nie wiem

Wykres 26: Ocena dost pno ci piwa i wina – klasy III G i II PG.

0,9%2,5%

94,2%

2,4%

II klasy ponadgim.
N=1079

niemo liwe trudne atwe nie wiem

4,1%
15,0%

71,2%

9,7%

III klasy gim.
N=952

niemo liwe trudne atwe nie wiem

1,6%
3,9%

90,5%

4,1%

II klasy ponadgim.
N=1079

niemo liwe trudne atwe nie wiem

3.1.  Ocena dost pno ci alkoholu 
- w opinii badanych
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3.1.  Ocena dost pno ci alkoholu 
- w opinii badanych

Dost pno  wódki

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie WÓDKI, gdyby  tego chcia (a)?

Wykres 27: Ocena dost pno ci wódki – klasy III G i II PG.

6,9%

19,8%

64,7%

8,6%

III klasa gim.
N=952

niemo liwe trudne atwe nie wiem

1,6% 7,9%

86,5%

4,0%

II klasa ponadgim.
N=1079

niemo liwe trudne atwe nie wiem
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Jednym z kluczowych celów programów profilaktycznych realizowanych
w szko ach jest zahamowanie procesu obni ania si wieku inicjacji alkoholowej.
Na podstawie ró nych bada zrealizowanych w Polsce (m.in. E. St pie , A. Fr czek, 1992
oraz A. Zieli ski i J. Sieros awski, 2002) okre lono redni wiek inicjacji alkoholowej w ród
polskiej m odzie y na poziomie 14 -15 lat. Nale y podkre li , i rzetelna ocena zmian, jakie
nast puj w tym zakresie jest mo liwa dopiero po przeprowadzeniu kilku pomiarów, dlatego
szczególnie ciekawe pod tym wzgl dem b porównania z wynikami kolejnych bada , za
kilka lat.

odzi ponad 2/5 dziewcz t z trzecich klas gimnazjum (41,4%) i istotnie wi kszy
odsetek ch opców z tego rocznika (51,5%) po raz pierwszy si gn po piwo w wieku 13 lat lub
wcze niej tzn. w ostatniej klasie szko y podstawowej lub wcze niej. 36,9% dziewcz t
wskaza o, e po raz pierwszy pi o piwo w wieku 14-15 lat a wi c na prze omie pierwszej i
drugiej klasy gimnazjum. W przypadku ch opców odsetek ten wynosi 32%.

Niemal 1/3 dziewcz t ucz cych si w drugiej klasie szko y ponadgimnazjalnej - po raz
pierwszy w yciu pi o piwo w wieku 13 lat lub wcze niej, w ród ch opców odsetek takich
deklaracji kszta towa si na istotnie wy szym poziomie– 45,4%.

Stosunkowo najni szy odsetek w ród badanych trzecioklasistów stanowili ci ch opcy i
dziewcz ta, którzy pierwszy raz wypili piwo w wieku 16 lub wi cej lat (odpowiednio 2,7% i
1,7%). W gronie uczniów drugich klas szkó ponadgimnazjalnych takie osoby stanowi y ju
oko o 1/5 dziewcz t i ponad 1/5 populacji ch opców (20,6%).

Odsetek uczniów, którzy nigdy jeszcze nie si gn li po piwo wyra nie maleje wraz z
wiekiem. W trzecich klasach gimnazjum co dziesi ta uczennica (10%) i co jedenasty ucze
(8,9%) nie próbowali jeszcze piwa. W grupie 17/18-latków tj. uczniów drugich klasach szkó
ponadgimnazjalnych takie osoby stanowi y zaledwie 4% populacji dziewcz t i tylko 2,5%
populacji ch opców.

W tym kontek cie nale y podkre li , wszelkie dzia ania
profilaktyczne, których celem jest opó nienie wieku inicjacji alkoholowej m odzie y
maj sens tylko wtedy, gdy zostan podj te jeszcze w szkole podstawowej, nie pó niej
ni w czwartej lub pi tej klasie.

Rozpoczynanie tego typu dzia w ostatnich klasach „podstawówki” lub w
gimnazjum, gdy znacz ca grupa uczniów przesz a ju inicjacj alkoholow , nie przynosi
wielu oczekiwanych korzy ci uczestnikom takich zaj i nie ma charakteru
uprzedzaj cego.
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3.2.  Wiek inicjacji alkoholowej

Wiek inicjacji – piwo 

Ile mia e(a)  lat, kiedy zdarzy o Ci si  po raz pierwszy w yciu (je li w ogóle) pi  piwo 
(co najmniej jedn  szklank )? 

Wykres 28: Wiek inicjacji – PIWO – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .

10,0%
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41,4%

36,9%

2,7%

dziewcz ta
N=488

nigdy
pi , ale nie poda  wieku inicjacji
13 lat lub mniej

klasy III 
gim. 

4,0% 3,4%

30,7%

42,0%

19,9%

dziewcz ta
N=564

nigdy
pi , ale nie poda  wieku inicjacji
13 lat lub mniej
14-15 lat
16 lat lub wi cej

2,5% 3,1%

45,4%
28,4%

20,6%

ch opcy
N=515

nigdy
pi , ale nie poda  wieku inicjacji
13 lat lub mniej

8,9%
5,9%

51,5%

32,0%

1,7%

ch opcy
N=464

nigdy
pi , ale nie poda  wieku inicjacji
13 lat lub mniej

klasy II 
ponadgim. 
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Alkopopy czyli tzw. drinki alkoholowe nie s ród ódzkich nastolatków tak
popularnym napojem jak piwo. Z deklaracji uczniów trzecich klas gimnazjum wynika, e
próbowa o ich oko o po owy gimnazjalistek (45,8%) i nieco ponad 1/3 ch opców. W
przypadku uczniów szkó ponadgimnazjalnych odsetki te wynosi y odpowiednio 68,5% i
53,9%. Alkopopy s wi c bardziej popularne w ród dziewcz t.

W trzecich klasach gimnazjum dziewcz ta i ch opcy najcz ciej po raz pierwszy
si gali po ten napój w wieku 14-15 lat (30,8% dziewcz ta i 23% ch opcy). W starszej
kohorcie badanej m odzie y pierwsze do wiadczenia z alkopopami mia y miejsce na ogó
tak e w wieku 14-15 lat. Tak deklarowa a 1/3 dziewcz t i 21% ch opców. Co dziewi ty
ucze z tej frakcji wiekowej po raz pierwszy pi alkopop w wieku 13 lat lub wcze niej.

Wino jest bardziej popularnym napojem alkoholowym w ród ódzkich nastolatków
ni alkopopy. Do picia wina przyznaje si 75,1% dziewcz t i 73,6% ch opców w
gimnazjum, a w grupie uczniów z II klas szkó ponadgimnazjalnych: 90,9% dziewcz t oraz
82,1% ch opców.

Ponad 1/3 gimnazjalistek po raz pierwszy pi a wino maj c zaledwie 13 lat lub
wcze niej (36,9%), a 33,1% uczennic z tej grupy wiekowej pierwszy kontakt z winem mia o
w wieku 14-15 lat. Prawie 2/5 ch opców ucz cy si w III klasie gimnazjum pozna smak
wina jeszcze w „podstawówce” lub na pocz tku gimnazjum tj. w wieku 13 lat lub wcze niej
(38,3%). Ci którzy zrobili to rok lub dwa lata pó niej stanowili nieco mniejsz grup –
30,6%.

Co czwarta uczennica drugiej klasy szko y ponadgimnazjalnej pi a wino po raz
pierwszy w wieku 13 lat lub wcze niej (27%), a ju niemal 2/5 na prze omie pierwszej i
drugiej klasy szko y gimnazjalnej, tj. w wieku 14-15 lat. W przypadku ch opców z tej grupy
wiekowej odsetki te wynosi y odpowiednio: 34,1% i 27,8%.

Podobnie wi c jak w przypadku piwa, pierwsze do wiadczenia badanych z
winem cz sto przypada y na okres nauki w szkole podstawowej lub pocz tek szko y
gimnazjalnej.
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3.2.  Wiek inicjacji alkoholowej

Wiek inicjacji – alkopop

Ile mia e(a)  lat, kiedy zdarzy o Ci si  po raz pierwszy w yciu (je li w ogóle) pi  
alkopop (co najmniej jedn  szklank )? 

Wykres 29: Wiek inicjacji – ALKOPOP – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .
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3.2.  Wiek inicjacji alkoholowej

Wiek inicjacji – wino 

Ile mia e(a)  lat, kiedy zdarzy o Ci si  po raz pierwszy w yciu (je li w ogóle) pi  wino 
(co najmniej jeden kieliszek)? 

Wykres 30: Wiek inicjacji – WINO – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .

24,9%

0,2%

36,9%

33,1%

4,9%

dziewcz ta
N=488

nigdy
13 lat lub mniej 14-15 lat
16 lat lub wi cej

9,1% 0,3%
27,0%

39,9%

23,7%

dziewcz ta
N=564

nigdy
pi , ale nie poda  wieku inicjacji
13 lat lub mniej
14-15 lat
16 lat lub wi cej

17,9%
0,6%

34,1%
27,8%

19,6%

ch opcy
N=515

nigdy
13 lat lub mniej 14-15 lat
16 lat lub wi cej

26,4%

0,6%

38,3%

30,6%

4,1%

ch opcy
N=464

nigdy
13 lat lub mniej 14-15 lat
16 lat lub wi cej

klasy III 
gim. 

klasy II 
ponadgim. 



Instytut  Psychologii  Zdrowia  PTP 82

3.2.  Wiek inicjacji alkoholowej

Wiek inicjacji – wódka 

Ile mia e(a)  lat, kiedy zdarzy o Ci si  po raz pierwszy w yciu (je li w ogóle) pi  
wódk  (co najmniej kieliszek)? 

Wykres 31: Wiek inicjacji – WÓDKA – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .
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Prawie 3/4 uczennic z trzecich klas gimnazjum przyzna o, i
pi o ju wódk (73%). Odsetek ch opców maj cych za sob takie do wiadczenia by
nieco wy szy i wynosi 78,1%.

Tylko w grupie m odszych dziewcz t wódka by a nieco mniej popularna od wina. W
przypadku ch opców ucz cych si w gimnazjach oraz dziewcz t i ch opców z drugich klas
szkó ponadgimnazjalnych odsetki osób maj cych do wiadczenia z piciem wódki by y tylko
nieco ni sze ni odsetki, którzy pili ju piwo.

Konsumenci piwa stanowili najliczniejsz grup ród badanych. Z deklaracji
gimnazjalistów wynika, e 90% dziewcz t i 91,1% ch opców pi o ju piwo. Znacz ce odsetki
badanych po raz pierwszy si gn y po piwo w 13. roku ycia lub wcze niej, zw aszcza w ród
ch opców (ponad po owa).

O ile w grupie m odszej nie odnotowano znacz cych ró nic pomi dzy odsetkami
dziewcz t i ch opców, którzy po raz pierwszy pili wódk w wieku 13 lat lub wcze niej, takie
ró nice odnotowano w starszym badanym roczniku. Tu dwukrotnie cz ciej ch opcy
deklarowali, e po raz pierwszy si gn li po wódk w tym wieku (21,4% vs. 10,5% w ród
dziewcz t).
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3.2.  Wiek inicjacji alkoholowej

Tabela 4: Odsetki uczennic i uczniów deklaruj cych, e maj ju za sob pierwsze
do wiadczenia zwi zane z piciem poszczególnych napojów alkoholowych – w podziale na

.

piwo alkopop wino wódka

III klasy G dz. 90,0% 45,8% 75,1% 73,0%

III klasy G ch. 91,1% 38,2% 73,6% 78,1%

II klasy PG dz. 96,0% 68,5% 90,9% 90,4%

II klasy PG ch. 97,5% 53,9% 82,1% 92,4%
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Jak wynika z bada zrealizowanych w ród ódzkich nastolatków, zdecydowana
wi kszo ankietowanych uczniów ma ju za sob inicjacj alkoholow . Dotyczy to ponad
90% uczniów trzecich klas gimnazjów (93% ch opców i 93,9% dziewcz t) oraz ponad
98,8% ch opców i 97,5% uczennic drugich klas szkó ponadgimnazjalnych. Nie
odnotowano w tym zakresie istotnej ró nicy pomi dzy p ciami.

Do picia alkoholu w okresie ostatnich 12 miesi cy przyznaje si 88,6%
ch opców i 79,9% dziewcz t z trzecich klas gimnazjów, a w przypadku starszej frakcji
wiekowej – 96,3% uczniów i 95,6% uczennic.

W okresie ostatnich 30 dni przed badaniem kontakt z alkoholem mia o
prawie 3/4 ch opców (72,6%) i ponad 2/3 dziewcz t (66,7%). W starszej grupie
badanych takie do wiadczenia ma za sob 87,4% ch opców i 89,2% dziewcz t.

W gimnazjum rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych w ród dziewcz t
jak i ch opców jest podobne -zarówno w yciu i w ostatnim roku. Ró nic odnotowano w
zakresie rozpowszechnienia picia alkoholu w ostatnim miesi cu – by o ono wy sze

ród ch opców.

W przypadków drugich klas szkó ponadgimnazjalnych w adnym z
analizowanych okresów nie odnotowano istotnej ró nicy pomi dzy odsetkiem
pij cych dziewcz t i ch opców. Szczegó owo pokazuje to wykres 32.

Z punktu widzenia oszacowania rozpowszechnienia picia alkoholu w ród
odzie y interesuj ce s deklaracje badanych na temat tego, jak pij alkohol ich

przyjaciel. Wykres 33 pokazuje, e zdaniem 53,1% dziewcz t z klas trzecich gimnazjum
alkohol pije wi kszo ich znajomych. Co ósma uczennica (12,7%) uzna a, e pij
wszyscy z grona jej znajomych i przyjació . Ni szy odsetek ch opców w tej grupie
wiekowej wskaza e pije wi kszo ich przyjació (40,5%), co dziewi ty
deklarowa e pij wszystkie osoby z grona ich znajomych (11,2%).

W grupie starszej m odzie y tj. w ród uczniów drugich klas szkó
ponadgimnazjalnych, ponad po owa badanych dziewcz t (52,4%) i ponad po owa ch opców
(tak e 52,4%) przyznaje, e wi kszo ich przyjació si ga po alkohol, a ponad ¼
dziewcz t i niemal co czwarty ch opiec twierdzi, e robi to wszyscy ich znajomi. Zaledwie
3,6% dziewcz t i 2,6% ch opców z klas trzecich oraz 1,7% dziewcz t i 1,2% ch opców z
klas drugich szko y ponadgimnazjalnej stwierdzi o, e alkoholu nie pije nikt spo ród ich
przyjació .

Oznacza to, e znacz ce odsetki uczniów ponad 96% w klasach III G i ponad 98%
w klasach II PG ma a najbli szym otoczeniu rówie niczym osoby pij ce alkohol.
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3.3.  Rozpowszechnienie picia 
napojów alkoholowych
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3.3.  Rozpowszechnienie picia 
napojów alkoholowych
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Odsetki uczniów, którzy cho  raz pili napój alkoholowy

Rozpowszechnienie picia alkoholu

Wykres 32: Rozpowszechnienie picia alkoholu – klasy III G i II PG – wyniki w podziale na
.

93,0% 88,6%
72,6%

93,9% 79,9%
66,7%

0%

25%

50%

75%

100%

w yciu w ci gu ostatniego roku w ci gu ostatnich 30 dni

ch opcy dziewcz ta

98,8% 96,3% 87,4%97,5% 95,6% 89,2%
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w yciu w ci gu ostatniego roku w ci gu ostatnich 30 dni

ch opcy dziewcz ta

III klasy G

II klasy PG

n.i.
n.i.

n.i.

p<0,05

n.i.

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488
II kl. ponadgim. ch opcy 515
II kl. ponadgim. dziewcz ta 564

n.i.
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3,6% 8,6%
22,0%

53,1%

12,7%

dziewcz ta
N=488

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

2,3% 12,2%

33,8%

40,5%

11,2%

ch opcy
N=464

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

1,7% 5,2%
11,1%

52,4%

29,5%

dziewcz ta
N=564

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

1,2% 5,3%
18,1%

52,4%

23,0%

ch opcy
N=515

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

Picie alkoholu przez przyjació

Wed ug Twojej oceny, ilu Twoich przyjació  pije napoje alkoholowe 
(piwo, wino, wódk , itp.)?

Wykres 33: Ocena rozpowszechnienia picia w ród przyjació /znajomych – klasy III G i II
PG, wynik w podziale na p .

3.4.  Ocena rozpowszechnienie picia 
napojów alkoholowych w ród przyjació

III klasy G

II klasy PG



Instytut  Psychologii  Zdrowia  PTP

Jak pokaza y wcze niejsze analizy, znaczna cz odzie y uczestnicz cej w
ódzkich badaniach pi a alkohol w okresie ostatnich 30 dni.

Najpopularniejszym napojem alkoholowym w ród m odzie y okaza o si piwo. W
ci gu ostatniego miesi ca pi o je ponad 60% badanych gimnazjalistów i ponad 3/4 uczniów
klas drugich szkó ponadgimnazjalnych (79,6%). Drugim najpopularniejszym napojem okaza a
si wódka. W ostatnim miesi cu przed badaniem pi o j 40,4% gimnazjalistów i blisko 2/3
uczniów starszych (65,4%). Po wino w analizowanym okresie si gn co czwarty ucze klas
trzecich gimnazjum (22,4%) i ponad 2/5 uczniów (44,8%) klas drugich szkó
ponadgimnazjalnych. Najmniejsz popularno ci cieszy y si alkopopy. W analizowanym
okresie pi o je 16,8% gimnazjalistów (szósty) i 26,9% uczniów starszych ( ponad ¼).

Jak pokazuje wykres 34, w ci gu ostatniego miesi ca 10 razy lub cz ciej po
alkohol si gn o 12,6% gimnazjalistów. W grupie dziewcz t odsetek ten wynosi 11,3%, w
grupie ch opców by on zbli ony i kszta towa si na poziomie 14%. ród badanych
uczniów szkó ponadgimnazjalnych 10 razy lub cz ciej alkohol pi o w ostatnim
miesi cu 24% respondentów. W grupie dziewcz t odsetek ten wynosi 21% za w grupie
ch opców by on istotnie wy szy i kszta towa si na poziomie 30,6%. Problem cz stego
si gania po alkohol w skali miesi ca dotyczy wi c w odzi przede wszystkim ch opców.

Piwo w tym czasie 10 razy lub cz ciej tj. regularnie pi co dwunasty ucze
trzecich klas gimnazjum (8,4%) i co szósty ucze klas drugich szkó ponadgimnazjalnych
(16,3%). Si gn o po nie 9% ch opców w gimnazjum, w przypadku dziewcz t – 7,5%.

W szko ach ponadgimnazjalnych w analizowanym okresie regularnie pi o piwo 20,2%
ch opców i nieco mniej dziewcz t (12,9%). W okresie ostatnich 30 dni po wódk si ga o
regularnie tj. 10 razy lub cz ciej 2,6% gimnazjalistów i 6,1% uczniów szkó
ponadgimnazjalnych. Odsetki dziewcz t i ch opców w gimnazjum pij cych wódk regularnie
nie ró ni si . Istotn ró nic odnotowano w starszej badanej grupie, gdzie w analizowanym
czasie pi o wódk regularnie 13,6% ch opców i 4,2% dziewcz t.

Ró nic nie odnotowano w przypadku wina. W ostatnim miesi cu pi o je regularnie
1,1% uczniów w trzecich klasach gimnazjum i podobna grupa uczniów w drugich klasach
szkó ponadgimnazjalnych (2,5%). Nie odnotowano w tym zakresie ró nic mi dzy ch opcami i
dziewcz tami w gimnazjum (1,2% i 1,1%), a tak e w szko ach ponadgimnazjalnych. Podobn
sytuacj tj. brak ró nic pomi dzy odsetkami regularnie pij cych odnotowano tak e w
przypadku alkopopów.

Wyzwaniem dla osób zajmuj cych si profilaktyk odzi jest nie tylko
wysokie rozpowszechnienie picia alkoholu w ród m odzie y (szczególnie piwa i
wódki), ale równie nat enie do wiadcze z alkoholem i fakt, e znacz ce odsetki
uczniów pij alkohol nie sporadycznie, lecz regularnie. Warto przypomnie e takie
zachowania podejmowa w ostatnim miesi cu przed badaniem co ósmy gimnazjalista i
co czwarty ucze szko y ponadgimnazjalnej.

3.5. Cz stotliwo  i poziom konsumpcji 
alkoholu w okresie ostatnich 30 dni

87
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Cz stotliwo  picia alkoholu – ostatnie 30 dni

Ile razy (je li w ogóle) zdarzy o Ci si  pi  napój alkoholowy, tzn. piwo, wino, wódk  lub 
inny napój spirytusowy w ci gu ostatnich 30 dni? 

Wykres 34: Cz stotliwo picia alkoholu w ci gu ostatnich 30 dni – klasy III gimnazjum i klasy
II szkó ponadgimnazjalnych.
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66,7%
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88,4%
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0% 25% 50% 75% 100%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

II kl. ponadgim.

III kl. gim.

1-2 razy 3-5 6-9 10-19 20 lub wi cej razem

3.5. Cz stotliwo  i poziom konsumpcji 
alkoholu w okresie ostatnich 30 dni

N
III kl. gim. 745
II kl. ponadgimn. 1391
III kl. gim. ch opcy 395
III kl. gim. dziewcz ta 350
II kl. ponadgim. ch opcy 675
II kl. ponadgim. dziewcz ta 716
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Tabela 5: Cz stotliwo picia piwa – ostatnie 30 dni – klasy III G i II PG.

III klasy G 
N=952

II klasy PG
N=1079

w ogóle 39,1% 20,4%

1-2 razy 26,9% 26%

3-5 razy 16,8% 20,8%

6-9 razy 8,9% 16,7%

10-19 razy 5,9% 10,9%

20 razy lub wi cej 2,5% 5,4%

III klasy G dziewcz ta
N=488

ch opcy
N=464

w ogóle 43,1% 35,0%

1-2 razy 28,0% 25,7%

3-5 razy 15,1% 18,6%

6-9 razy 6,3% 11,6%

10-19 razy 5,2% 6,5%

20 razy lub wi cej 2,3% 2,5%

II klasy PG dziewcz ta
N= 564

ch opcy
N=515

w ogóle 22,3% 18,1%

1-2 razy 30,5% 20,6%

3-5 razy 20,6% 21,0%

6-9 razy 13,8% 20,2%

10-19 razy 9,8% 11,9%

20 razy lub wi cej 3,1% 8,3%

3.5.  Cz stotliwo  konsumpcji piwa 
w okresie ostatnich 30 dni
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Tabela 5: Cz stotliwo picia alkopopów – ostatnie 30 dni – klasy III G i II PG.

III klasy G 
N=952

II klasy PG
N=1079

w ogóle 83,2% 73,1%

1-2 razy 10,2% 16,8%

3-5 razy 4,1% 6,4%

6-9 razy 1,1% 2,3%

10-19 razy 0,9% 1%

20 razy lub wi cej 0,5% 0,4%

III klasy G dziewcz ta
N=488

ch opcy
N=464

w ogóle 81,4% 85,0%

1-2 razy 11,3% 9,1%

3-5 razy 5,6% 2,5%

6-9 razy 1,0% 1,1%

10-19 razy 0,4% 1,5%

20 razy lub wi cej 0,2% 0,8%

II klasy PG dziewcz ta
N=564

ch opcy
N=515

w ogóle 67,6% 79,8%

1-2 razy 20,7% 11,9%

3-5 razy 7,9% 4,5%

6-9 razy 2,5% 2,1%

10-19 razy 1,2% 0,8%

20 razy lub wi cej 0,0% 0,8%

3.5. Cz stotliwo  konsumpcji alkopopów
w okresie ostatnich 30 dni
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Tabela 5: Cz stotliwo picia wina – ostatnie 30 dni – klasy III G i II PG.

III klasy G 
N=952

II klasy PG
N=1079

w ogóle 67,6% 55,2%

1-2 razy 24,1% 29,2%

3-5 razy 5,9% 9,6%

6-9 razy 1,3% 3,4%

10-19 razy 0,3% 1,9%

20 razy lub wi cej 0,8% 0,6%

III klasy G dziewcz ta
N=488

ch opcy
N=464

w ogóle 65,1% 70,3%

1-2 razy 26,6% 21,5%

3-5 razy 5,9% 5,9%

6-9 razy 1,3% 1,3%

10-19 razy 0,6% 0,0%

20 razy lub wi cej 0,6% 1,1%

II klasy PG dziewcz ta
N=564

ch opcy
N=515

w ogóle 48,1% 64,0%

1-2 razy 34,9% 22,2%

3-5 razy 11,3% 7,6%

6-9 razy 3,9% 2,9%

10-19 razy 1,7% 2,3%

20 razy lub wi cej 0,2% 1,0%

3.5. Cz stotliwo  konsumpcji wina 
w okresie ostatnich 30 dni
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Tabela 5: Cz stotliwo picia wódki – ostatnie 30 dni – klasy III G i II PG.

III klasy G 
N=952

II klasy PG
N=1079

w ogóle 59,6% 34,6%

1-2 razy 23,8% 34,9%

3-5 razy 9,1% 16,0%

6-9 razy 4,8% 8,3%

10-19 razy 1,3% 4,0%

20 razy lub wi cej 1,3% 2,1%

III klasy G dziewcz ta
N=488

ch opcy
N=464

w ogóle 63,2% 55,9%

1-2 razy 22% 25,7%

3-5 razy 8,6% 9,7%

6-9 razy 4,2% 5,5%

10-19 razy 1,0% 1,5%

20 razy lub wi cej 1,0% 1,7%

II klasy PG dziewcz ta
N=564

ch opcy
N=515

w ogóle 35,9% 32,9%

1-2 razy 37,1% 32,3%

3-5 razy 15,7% 16,5%

6-9 razy 7,1% 9,9%

10-19 razy 3,2% 4,9%

20 razy lub wi cej 1,0% 3,7%

3.5. Cz stotliwo  konsumpcji wódki 
w okresie ostatnich 30 dni
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3.6.  Rodzaje napojów alkoholowych 
wypijanych podczas ostatniej okazji
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Podczas ostatniej konsumpcji napojów alkoholowych piwo okaza o si najbardziej
popularnym trunkiem w ród m odzie y. Pi o je wówczas nieco ponad 60% badanych z klas
III G (60,6%) i ponad 3/4 badanych z klas II PG (79,4%).

Kolejnym bardzo popularnym napojem okaza a si wódka. Pi o j podczas ostatniej
okazji ponad 2/5 15/16-latków (40,4%) i niemal 2/3 uczniów starszych (65,4%).

Mniej popularne w ród ódzkich uczniów okaza o si wino, które podczas ostatniej
okazji pi o 44% gimnazjalistów i 31,2% uczniów szkó ponadgimnazjalnych oraz
alkopopy, po które si gn co szósty badany w gimnazjum i ponad ¼ w szko ach
ponadgimnazjlanych.

Obok danych na temat cz stotliwo ci picia alkoholu oraz jego rozpowszechnienia
ród m odzie y wa ne informacje nios ze sob tak e wyniki dotycz ce ilo ci

poszczególnych napojów alkoholowych wypijanych przez uczniów podczas ostatniej okazji.
Zosta y one zaprezentowane na kolejnych wykresach.

Jakie napoje pi  podczas ostatniej okazji, kiedy pi  alkohol? 

piwo alkopop wino wódka

III klasy G 60,6% 17,2% 31,2% 40,4%

II klasy PG 79,4% 28,0% 44% 65,4%

Tabela 9: Odsetki uczniów pij cych poszczególne napoje alkoholowe podczas 
ostatniej okazji – klasy III G i II PG.
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Piwo to najbardziej popularny napój w ród ódzkiej m odzie y. W pierwszej kolejno ci
analizie poddano wi c ilo ci tego napoju wypijane przez badanych podczas ostatniej okazji.

ród osób, które si gn y po piwo podczas ostatniej okazji 1-2 butelki/puszki wypi o 48,3%
dziewcz t i prawie po owa ch opców ucz cych si w gimnazjum. W przypadku starszych
uczniów odsetki te wynosi y odpowiednio: 45,2% i 53,9%. Co dwunasta uczennica
gimnazjum pij ca piwo podczas ostatniej okazji wypi a 3 lub wi cej butelek/puszek
(8,0%), w przypadku ch opców – co czwarty (25,8%). W ród starszych uczniów odsetki
te wynosi y odpowiednio: 10,7% (co dziesi ta uczennica) i 24,7% (co czwarty ucze ).
Oznacza to, e trzykrotnie wy szy odsetek ch opców m odszych i dwukrotnie wy szy w ród
starszych w porównaniu z odsetkami dziewcz t w ich wieku wypi 3 lub wi cej butelek piwa
podczas ostatniej okazji. Nale y podkre li , i wypicie takiej ilo ci piwa przy jednej okazji
oznacza, e wszyscy ci m odzi ludzie znale li si w stanie nietrze wo ci, a w przypadku
cz ci z nich (tych, którzy wypili powy ej 4 butelek piwa), w stanie g bokiego upojenia
alkoholowego (maj c we krwi ponad 2 promile alkoholu).

3.6. Poziom konsumpcji piwa
– ostatnia okazja
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N
III kl. gim. ch opcy 300
III kl. gim. dziewcz ta 276
II kl. ponadgim. ch opcy 421
II kl. ponadgim. dziewcz ta 437

Je li podczas ostatniego dnia, kiedy pi (a ) jaki  napój alkoholowy, pi (a ) 
piwo,  to ile go wypi (a )?

100% = osoby, które podczas ostatniej okazji pi y piwo 

Wykres 35: Ilo piwa wypita podczas ostatniej okazji – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na
.
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3-4 butelki lub puszki (101-200 cl)
wi cej ni  4 butelki lub puszki  (> 200 cl)
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Wódka po piwie, to drugi najpopularniejszy napój alkoholowy w ród ódzkich
nastolatków. Na uwag zas uguje fakt, e wysokie odsetki osób si gaj cych po wódk
podczas ostatniej okazji wypi y 4 lub wi cej kieliszków tego napoju.

ród dziewcz t ucz cych si w klasach III gimnazjum tak ilo wypi a prawie
po owa (49%), w ród ch opców z tego rocznika ponad 2/5 (46,2%). W grupie starszych
uczniów odsetki te s równie znacz ce i wynosz odpowiednio 40,8% i 51,3%, co
oznacza, e podczas ostatniej okazji w takiej ilo ci wódk pi o 2/5 dziewcz t i ponad po owa
badanych ch opców z tej grupy. O ile wi c w przypadku innych napojów alkoholowych osoby
wypijaj ce ich du e ilo ci stanowi y mniejsz grup , o tyle w przypadku wódki stanowi one
znacz cz badanych (niemal po ow ) pij cych j podczas ostatniej okazji. Reasumuj c
mo na sformu owa wniosek, e wi kszo osób, które pi y wódk podczas ostatniej
okazji, wypija a takie jej ilo ci prowadz ce do stanu upicia si .

3.6.  Poziom konsumpcji wódki 
– ostatnia okazja
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Je li podczas ostatniego dnia, kiedy pi (a ) jaki  napój alkoholowy, pi (a ) 
wódk ,  to ile jej wypi (a )?

Poziom konsumpcji wódki

Wykres 35: Ilo wódki wypita podczas ostatniej okazji – klasy III G i II PG, wyniki w podziale
na p .

100% = osoby, które podczas ostatniej okazji pi y wódk  

46,6%
37,3%

52,9%
41,4%

21,6%
23,4%

15,8%

13,2%

24,0%
19,8%

24,2%

12,9%

25,0%
26,4%

16,6%
30,4%

0%

25%

50%

75%

100%

III klasy G dz. III klasy G ch. II klasy PG dz. II klasy PG ch.
mniej ni  2 kieliszki  (< 7 cl)
2-3 kieliszki, czyli pó  butelki (8-15 cl)
4-6 kieliszków (16-24 cl)
wi cej ni  6 kieliszków, czyli butelk   (> 25 cl)

N
III kl. gim. ch opcy 205

III kl. gim. dziewcz ta 180

II kl. ponadgim. ch opcy 346

II kl. ponadgim. dziewcz ta 361
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Alkopopy, podobnie jak wino s znacznie mniej popularnym trunkiem ni piwo i wódka.
ród osób, które pi y je podczas ostatniej okazji 6,7% dziewcz t wypi o 3 lub wi cej butelek

alkopopu, w przypadku ch opców tak ilo wypi co ósmy (12,3%). W klasach starszych w
grupie dziewcz t 3 lub wi cej butelek alkopopu podczas ostatniej okazji wypi o 4,1%
uczennic, za ród ch opców prawie co ósmy (12,7%). Oznacza to, e podczas ostatniej
okazji stosunkowo du e ilo ci alkopopu cz ciej wypijali ch opcy.

3.6.  Poziom konsumpcji alkopopów
- ostatnia okazja
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Je li podczas ostatniego dnia, kiedy pi (a ) jaki  napój alkoholowy, pi (a ) 
alcopops,  to ile go wypi (a )?

Poziom konsumpcji alkopopów

100% = osoby, które podczas ostatniej okazji pi y alkopop

71,4% 67,1% 75,0% 69,6%

23,1%
20,5%

22,0%
17,6%

4,5%
4,1%

2,0% 7,8%2,2% 8,2% 2,1% 4,9%

0%

25%

50%

75%

100%

III klasy G dz. III klasy G ch. II klasy PG dz. II klasy PG ch.

mniej ni  pó litrow  butelk  lub puszk  (< 50 cl)
1-2 butelki lub puszki (50-100 cl)
3-4 butelki lub puszki (101-200 cl)
wi cej ni  4 butelki lub puszki  (> 200 cl)

Wykres 35: Ilo alkopopu wypita podczas ostatniej okazji – klasy III G i II PG. UWAGA: niskie
liczebno ci- tylko 40 badanych z klas III G i 68 z klas II PG zadeklarowa o, e podczas ostatniej
okazji pi o alkopop. Oznacza to, i jest to stosunkowo ma o popularny napój alkoholowy w ród
uczniów na obydwu szczeblach edukacji..

N
III kl. gim. ch opcy 72
III kl. gim. dziewcz ta 93
II kl. ponadgim. ch opcy 108
II kl. ponadgim. dziewcz ta 190



Instytut  Psychologii  Zdrowia  PTP

Wino, podobnie jak alkopopy, nie jest trunkiem tak popularnym jak piwo w ród
ódzkich uczniów. W grupie gimnazjalistów po 4 lub wi cej kieliszków tego napoju si gn o
podczas ostatniej okazji 6,4% dziewcz t i 16,8% ch opców. W przypadku starszych uczniów
konsumuj cych wino podczas ostatniej okazji tak ilo pi a co szósta dziewczyna (17,2%) i co
dziewi ty ch opak (11%).

Stosunkowo niewielka popularno wina w porównaniu z piwem i wódk nie
umniejsza faktu, e niema a grupabadanych uczniów, którzy pili wino podczas ostatniej okazji
(szczególnie ze starszej grupy wiekowej), wypi a jednorazowo tak jego ilo , która prowadzi
do stanu intoksykacji.

3.6.  Poziom konsumpcji wina 
– ostatnia okazja
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Je li podczas ostatniego dnia, kiedy pi (a ) jaki  napój alkoholowy, pi (a ) 
wino,  to ile go wypi (a )?

Poziom konsumpcji wina

100% = osoby, które podczas ostatniej okazji pi y wino 

Wykres 35: Ilo wina wypita podczas ostatniej okazji – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na
. UWAGA: niskie liczebno ci.

N
III kl. gim. ch opcy 128
III kl. gim. dziewcz ta 169
II kl. ponadgim. ch opcy 179
II kl. ponadgim. dziewcz ta 291
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62,6% 67,5% 70,6%
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20,6% 16,0%
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3,6%

3,8% 7,9%
6,4%2,8% 13,0% 8,3% 4,6%

0%

25%

50%

75%

100%

III klasy G dz. III klasy G ch. II klasy PG dz. II klasy PG ch.

mniej ni  2 kieliszki  (< 20 cl)
2-3 kieliszki, czyli pó  butelki (20-40 cl)
4-6 kieliszków (41-74 cl)
wi cej ni  6 kieliszków, czyli butelk   (> 75 cl)
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Postrzeganie ryzyka zwi zanego z piciem alkoholu przez badan odzie
w wi kszym stopniu zale y od p ci badanych uczniów, ni od kategorii wiekowej.
Najbardziej ryzykownym zachowaniem jest dla uczniów picie 4-5 drinków prawie codziennie, a
najmniej ryzykownym picie 1- 2 drinków prawie codziennie.

Co czwarty ch opiec (23,2%) z trzecich klas gimnazjum uwa a, e wypijanie 1-2
drinków prawie codziennie jest zwi zane z wysokim ryzykiem dla zdrowia, w przypadku
dziewcz t taka opini wyrazi a co trzecia badana (33,3%). W starszej kohorcie badanych
uczniów odsetek dziewcz t które uwa aj e taki model picia wi e si z du ym ryzykiem dla
zdrowia przekracza 40% badanych (42,4%), za w grupie ch opców jest znacznie ni szy i
kszta tuje si na poziomie 25,6%.

Picie regularne du ych ilo ci alkoholu (4-5 drinków) jest
w opinii badanej m odzie y bardziej ryzykowne ni picie 5 lub wi cej drinków
w weekendy. Cz ciej przekonanie o wysokim ryzyku takich zachowa deklarowa y
dziewcz ta – prawie ¾ w trzecich klasach gimnazjum i nieco wy szy odsetek w drugich
klasach szkó ponadgimnazjalnych –79,4%. Jedynie 3,1% - dziewcz t w gimnazjach i 1,9% w
starszym roczniku jest zdania, e takie zachowanie wi e si z ma ym ryzykiem.

W populacji ch opców kwestia ta wygl da nieco inaczej. Odsetek tych, którzy
dz e taki model picia alkoholu jest bardzo ryzykowny jest ni szy ni w grupie dziewcz t –
ród gimnazjalistów tak opini wyrazi o 58,4% badanych, a w grupie uczniów szkó

ponadgimnazjalnych 62,1%. 3,3%- 3,9% ch opców w obu frakcjach wiekowych uwa a, e
wypijanie 4-5 drinków prawie codziennie nie wi e si adnym ryzykiem.

Je li chodzi o ocen ryzyka picia 5 lub wi cej drinków w weekendy, ponad 2/5
ch opców ucz cych si w gimnazjum (44,5%) i po owa dziewcz t (47,9%) jest zdania, e taki
model picia oznacza du e ryzyko dla zdrowia. W grupie ch opców z II klas PG nieco ponad ¼
twierdzi, e wspomniany (weekendowy) styl picia alkoholu niesie za sob du e ryzyko dla
zdrowia (29,8%). Mniej optymistycznie widz to dziewcz ta. Odsetek tych, które uwa aj e
taki styl picia niesie ze sob wysokie ryzyko, wynosi 39,5%.
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z piciem alkoholu
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3.7. Ocena ryzyka zwi zanego 
z piciem alkoholu
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Ryzyko zwi zane z piciem alkoholu
Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykuj , e sobie zaszkodz  (zdrowotnie 

lub w inny sposób), je li wypijaj  1-2 drinki prawie codziennie?

Wykres 39: Ocena ryzyka zwi zanego z piciem 1-2 drinków dziennie – klasy III G i II PG –
wyniki w podziale na p .
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40,0%

32,7%

42,4%

25,6%

33,3%

23,2%

2,5%
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5,2%

9,0%

0% 25% 50% 75% 100%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

nie ma ryzyka ma e ryzyko umiarkowane ryzyko du e ryzyko nie wiem

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488
II kl. ponadgim. ch opcy 515
II kl. ponadgim. dziewcz ta 564
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Ryzyko zwi zane z piciem alkoholu
Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykuj , e sobie zaszkodz  (zdrowotnie 
lub w inny sposób), je li wypijaj  4 lub 5 drinków prawie codziennie?

Wykres 40: Ocena ryzyka zwi zanego z piciem 4-5 drinków dziennie – klasy III G i II PG –
wyniki w podziale na p .

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488
II kl. ponadgim. ch opcy 515
II kl. ponadgim. dziewcz ta 564
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III gim. ch.

nie ma ryzyka ma e ryzyko umiarkowane ryzyko du e ryzyko nie wiem

3.7.  Ocena ryzyka zwi zanego 
z piciem alkoholu
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Ryzyko zwi zane z piciem alkoholu
Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykuj , e sobie zaszkodz  (zdrowotnie 
lub w inny sposób), je li wypijaj  5 drinków lub wi cej w czasie weekendu?

Wykres 41: Ocena ryzyka zwi zanego z piciem 5 i wi cej drinków podczas weekendu – klasy
III G i II PG – wyniki w podziale na p .

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488
II kl. ponadgimn. ch opcy 515
II kl. ponadgimn. dziewcz ta 564
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3.7. Ocena ryzyka zwi zanego 
z piciem alkoholu
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4. Problem upijania si  
odzie y
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4.1. Odczuwane efekty wypicia alkoholu
- ostatnia okazja

W kwestionariuszu do badania poproszono uczniów, aby subiektywnie ocenili w skali
od 1 do 10 w asne odczuwanie efektu dzia ania alkoholu podczas ostatniej okazji, kiedy
zdarzy o im si pi . W analizie uwzgl dniono odpowiedzi tylko tych uczniów, którzy
kiedykolwiek w yciu pili alkohol. W przypadku uczniów trzecich klas gimnazjum
zdecydowana wi kszo , bo a 72,0% ch opców i 74,5% dziewcz t oszacowa o ten efekt na
1-4 punktów na dziesi ciostopniowej skali (tzn. brak efektu lub s aby efekt). Natomiast 0,5%
badanych ch opców i 0,4% dziewcz t w tej grupie przyzna o, e podczas ostatniej
okazji, kiedy pili alkohol bardzo silnie odczuli jego dzia anie (ocena 10). W przypadku
uczniów drugich klas szkó ponadgimnazjalnych odsetki tych, którzy odczuwali
bardzo silny efekt dzia ania alkoholu podczas ostatniej okazji (ocena 10) wynosi y
1,5% w przypadku ch opców i 1,4% w ród dziewcz t.

Jako dosy silny oceni efekt picia rednio co siódmy badany, który przynajmniej raz
pi alkohol (14-16,6%).

*Podstaw  procentowania na 
wykresie byli ci 
uczniowie, którzy kiedykolwiek 
pili napoje alkoholowe.
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Oce  na skali od 1 do 10 jak silnie czu  efekt alkoholu, ostatniego dnia, kiedy go pi e(a) ?
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II klasy PG ch.

III klasy G dz.

III klasy G ch.

1-w ogóle nie czu em oceny 2-4 oceny 5-6 oceny 7-9 10-silne upicie

Wykres 42: Ocena subiektywnych efektów picia alkoholu – ostatnia okazja – klasy III G i II
PG, wyniki w podziale na p .

Odczuwane efekty wypicia alkoholu

N
III kl. gim. ch opcy 432

III kl. gim. dziewcz ta 458

II kl. ponadgim. ch opcy 509

II kl. ponadgim. dziewcz ta 549
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4.2.  Rozpowszechnienie upijania si  

Upijanie si jest jednym z najbardziej ryzykownych zachowa , jakie podejmuj
odzi ludzie. Wielu z nich w nie na skutek upicia si popada w powa ne problemy, ulega

wypadkom, narusza prawo, traci szans na dalsz edukacj . Konsekwencj upijania si
nastolatków s równie powa ne problemy emocjonalne oraz konflikty i zaburzone relacje z
rodzicami i rówie nikami. Bezpo rednim nast pstwem upicia si tak e niechciane
kontakty seksualne oraz eksperymenty z narkotykami. W tym kontek cie warto podkre li , i
kontrola zachowa zwi zanych z piciem alkoholu powinna stanowi jeden z kluczowych
elementów dzia profilaktycznych adresowanych do m odzie y.

Jak pokazuje wykres 43, w trzecich klasach gimnazjum do wiadczenie upicia si ma
ju za sob 54,5% ch opców i istotnie ni szy odsetek dziewcz t – 46,6%. W ci gu
ostatniego roku upi o si ponad 2/5 ch opców i istotnie mniej – 34,7% dziewcz t z tej
frakcji wiekowej. Nie odnotowano natomiast ró nicy pomi dzy odsetkami ch opców
(16,2%) i dziewcz t (13,4%), którzy upili si w ci gu ostatnich 30 dni.

W przypadku uczniów drugich klas szkó ponadgimnazjalnych odsetki
upijaj cych si znacznie wzrastaj (ró nica istotna statystycznie na poziomie p<
0,001), w porównaniu z uczniami gimnazjum. Takie do wiadczenie ma ju za sob ponad
76,5% ch opców i ponad 2/3 dziewcz t (68,9%). W tej kohorcie badanych odsetek
ch opców, którzy upili si w ci gu ostatnich 30 dni jest podobny jak odsetek dziewcz t
(21,6% vs. 17,4%).

Badanie wykaza o, e ch opcy w drugich klasach szkó ponadgimnazjalnych
upijaj si istotnie cz ciej ni dziewcz ta z tej samej grupy wiekowej, zarówno w
yciu, jak i w ci gu ostatniego roku, dziewcz ta dorównuj im natomiast je li chodzi o

upijanie si w o ci gu ostatnich 30 dni. Tak sam prawid owo odnotowano w
odszym badanym roczniku.
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4.2. Rozpowszechnienie upijania si
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Rozpowszechnienie upijania si

Wykres 43: Rozpowszechnienie upijania si – klasy III G i II PG – wyniki w podziale na p .
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II kl. ponadgim. dziewcz ta 563 563 563
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4.3. Ocena rozpowszechnienia upijania si  
ród przyjació

Tylko co dwunasta uczennica gimnazjum (8,8%) i co ósmy badany gimnazjalista
(12,9%) deklaruje, i nikt spo ród ich przyjació nie upija si . W przypadku uczniów szkó
ponadgimnazjalnych odsetki te by y ni sze i wynosi y 6,7% w grupie dziewcz t i 4,8% w
grupie ch opców.

Warto zwróci uwag , i w trzecich klasach gimnazjum prawie co trzecia uczennica
(30,2%) przyzna a, e sporo jej przyjació upija si . W starszej kohorcie badanych tak
opini prezentuje ponad 34% ankietowanych dziewcz t. W grupie ch opców ten wzrost jest
nieco wi kszy. Ponad ¼ z nich (29,4%) twierdzi, i ród ich przyjació upija si sporo osób.
W grupie uczniów drugich klas szkó ponadgimnazjalnych taki pogl d prezentowa o ju
35,9% ch opców.

Prawie ¼ uczennic i 1/6 uczniów z gimnazjum deklarowa o, i wi kszo ich
przyjació upija si . W starszej frakcji wiekowej tak opini wyrazi a ¼ dziewcz t i
prawie ¼ ch opców ( w grupie ch opców odnotowano wi c wzrost).

Zmianie nie uleg y odsetki badanych dziewcz t, które stwierdzi y, e upijaj si
wszyscy ich znajomi – w klasach drugich szkó ponadgimnazjalnych tak twierdzi o
4,4% uczennic (w gimnazjum 4,4%), natomiast w ród ch opców -3,1% (w gimnazjum –
3,8%).
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8,8%

34,6%
30,2%

23,3%
3,1%

dziewcz ta
N=487

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

12,9%

38,5%29,4%

15,4%
3,8%

ch opcy
N=464

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

Upijanie si  w ród przyjació

Wed ug Twojej oceny, ilu Twoich przyjació  upija si ?

Wykres 44: Ocena rozpowszechnienie upijania si ród przyjació – klasy III G i II PG, wyniki
w podziale na p .
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4.4.  Pierwsze do wiadczenia zwi zane 
z upiciem si  – wiek inicjacji

Do wiadczenie upicia si (co najmniej raz w yciu) ma ju za sob 50,6% uczniów
klas III gimnazjum oraz 72,5% uczniów klas drugich szkó ponadgimnazjalnych. Ró nica
mi dzy odsetkami upijaj cych si w obu frakcjach wiekowych jest istotna
statystycznie.

9,2% dziewcz t z m odszej grupy badanych upi o si po raz pierwszy w wieku 13 lat
lub wcze niej, w przypadku ch opców odsetek ten wynosi 9,9%. Takie do wiadczenie ma
wi c co dziesi ta uczennica i ucze gimnazjum.W ród uczniów szkó ponadgimnazjalnych
ten wiek, jako moment inicjacji wskaza o 4,1% dziewcz t i 10,5% ch opców.

Prawie 1/3 gimnazjalistek (29%) i prawie 2/5 gimnazjalistów upi o si po raz pierwszy
w wieku 14-15 lat, a wi c na prze omie pierwszej i drugiej klasy gimnazjum. W starszej
badanej grupie odsetki te wynosi y odpowiednio: 22,5% i 26,2%. W ród uczniów szkó
ponadgimnazjalnych jako moment inicjacji uczniowie wskazywali najcz ciej wiek 16 lat lub
wi cej: ponad 2/5 dziewcz t (42%) i 39% ch opców.

Przedstawione wyniki wskazuj wyra nie, e istnieje grupa m odych ludzi, którzy
po raz pierwszy upili si c jeszcze uczniami szko y podstawowej, a znacz ca
cz badanych takie do wiadczenie odnotowa o na pocz tku nauki w gimnazjum. To
kolejny wa ny sygna pokazuj cy, e dzia ania profilaktyczne, których celem jest m.in.
opó nienie momentu inicjacji alkoholowej powinny by prowadzone we wczesnym
okresie nauki w szkole podstawowej – tj. w czwartej klasie, a najpó niej w pi tej klasie
szko y podstawowej.
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4.4. Pierwsze do wiadczenia zwi zane 
z upiciem si  – wiek inicjacji
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Ile mia  lat, kiedy zdarzy o Ci si  PO RAZ PIERWSZY w yciu, (je li w ogóle),
upi  si  alkoholem?

53,4%
9,2%

29,0%
8,4%

dziewcz ta
N=464

nigdy
13 lat lub mniej 14-15 lat
16 lat lub wi cej

31,1%

4,1%

22,5%

42,0%

0,3%

dziewcz ta
N=563

nigdy
13 lat lub mniej
14-15 lat
16 lat lub wi cej
upi  si , ale nie udzieli  odpowiedzi

23,5%

10,5%

26,2%

39,0%
0,8%

ch opcy
N=514

nigdy 13 lat lub mniej
14-15 lat 16 lat lub wi cej

45,5%

0,3%9,9%

37,8%

6,5%

ch opcy
N=486

nigdy
13 lat lub mniej 14-15 lat
16 lat lub wi cej

Wiek inicjacji – upicie si

Wykres 45: Wiek inicjacji – pierwsze upicie si – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .

III klasy G

II klasy PG
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4.5. Cz stotliwo  i nasilenie zjawiska 
upijania si  w okresie ostatnich 30 dni 

Pytania dotycz ce upijania si by y zadawane respondentom na kilka ró nych
sposobów. Raz pytano ich o upicie si rozumiane jako subiektywne odczucie, innym razem
starano si zobiektywizowa poj cie „upicia si ” odnosz c je do konkretnej ilo ci alkoholu.
Analizowane pytanie opiera si na takiej w nie definicji, która znalaz a si w
kwestionariuszu ankiety i zosta a przytoczona w podtytule wykresu 46. Odsetki
uczniów, którzy w ci gu ostatnich 30 dni wypili przy jednej okazji pi lub wi cej drinków
rosn wyra nie wraz z wiekiem.

Na wst pie warto zauwa , i tak uszczegó owione pytanie - dotycz ce wypicia
pi ciu lub wi cej drinków przy jednej okazji (co nale y traktowa jako wska nik upicia si ) -
daje w konsekwencji zupe nie inne – znacznie wy sze wyniki ni wówczas, gdy wprost
pytamy uczniów o subiektywne poczucie upicia si w jakim okresie czasu.

Do wypicia w ci gu ostatniego miesi ca przed badaniem pi ciu lub wi cej
drinków podczas jednej okazji przyznaje si co pi ty gimnazjalista (21%) –takie
deklaracje formu uje 1/3 ch opców (33,8%) i istotnie ni szy odsetek dziewcz t (18,3%). W
starszej kohorcie badanych tj. w ród uczniów drugich klas szkó ponadgimnazjalnych odsetki
respondentów maj cych takie do wiadczenia s istotnie wy sze i wynosz odpowiednio:
56,4% w ród ch opców i 50,7% w grupie dziewcz t.

ród gimnazjalistów co szósty deklaruje, i taka sytuacja zdarzy a mu si 1-2 razy w
ci gu ostatniego miesi ca, tak e co szósty twierdzi, e takie do wiadczenie spotka o ich 3 lub
wi cej razy.

W starszej kohorcie badanych tj. ród uczniów drugich klas szkó
ponadgimnazjalnych pojedyncze przypadki (1-2 razy w miesi cu) wypicia 5 lub wi cej
drinków podczas jednej okazji potwierdza 1/4 badanych. 28,7% stwierdzi o, e takie
do wiadczenie spotka o ich w tym czasie 3 lub wi cej razy. Odsetek takich wskaza
by nieco wy szy w grupie ch opców-31,7% ni w grupie dziewcz t – 25,9%.
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4.5. Cz stotliwo  i nasilenie zjawiska 
upijania si  w okresie ostatnich 30 dni

Tabela zawiera porównanie odsetków uczniów, którzy deklarowali, e upili si
przynajmniej raz w ci gu ostatniego miesi ca zgodnie z ich subiektywn miar oraz odsetki
uczniów, którzy wypili podczas jednej okazji w ostatnim miesi cu 5 lub wi cej drinków
standardowych- obiektywna miara upicia si .

Porównanie obejmuje tak e cz stotliwo takich do wiadcze . Jak pokazuj zebrane
dane o upiciu si w ostatnim miesi cu pisa o 13,4% dziewcz t ucz cych si w
gimnazjum, jednocze nie 28,3% deklarowa o, e pi o w tym czasie jednorazowo 5 lub wi cej
standardowych drinków. W przypadku ch opców z tego rocznika odsetki te wynosz
odpowiednio: 16,3% i 35,8%. W ród dziewcz t ze szkó ponadgimnazjalnych o upiciu si w
ostatnim miesi cu pisa o w badaniu 17,4%, o wypiciu co najmniej raz 5 lub wi cej drinków
standardowych 50,7%, w przypadku ch opców odsetki te wynosi y odpowiednio: 21,6% i
56,4%.

Bior c pod uwag tylko te wyniki mo na szacowa e w analizowanym czasie
upi o si znacznie wi cej uczniów ni by to wynika o z subiektywnej oceny badanych.
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Tabela 10: Porównanie odsetków badanych, którzy deklarowali e upili si w ci gu
ostatniego miesi ca oraz badanych, którzy przyznali, e wypili w tym czasie przynajmniej raz
5 lub wi cej standardowych drinków podczas ostatniej okazji – klasy III G i II PG – wyniki w
podziale na p .

Zgodnie z subiektywn  ocen  
badanych, w ostatnim miesi cu upi o si  : 

• 16,3% ch opców z klas III G
• 13,4% dziewcz t z klas III G
• 21,6% ch opców z klas II PG
• 17,4% dziewcz t z klas II PG

Zgodnie z obiektywnym kryterium , w 
ostatnim miesi cu upi o si  : 

• 35,8% ch opców z klas III G
• 28,3% dziewcz t z klas III G
• 56,4% ch opców z klas II PG
• 50,7% dziewcz t z klas II PG

1-2 razy 3 razy lub wi cej  1-2 razy 3 razy lub wi cej  

III  klasy gim. ch. 12,9% 3,4% 18,4% 17,4%
III klasy gim. dz. 9,9% 3,5% 15,3% 13,0%
II klasy ponadgim.ch. 16,5% 5,1% 24,7% 31,7%
 II klasy ponadgim.dz.  14,2% 3,2% 24,8% 25,9%

Ostatni 
miesi c 

Upijanie si  – ocena subiektywna  
badanych 

Upijanie si  –wypicie  5 lub wi cej 
standardowych drinków 
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Wykres 46: Rozpowszechnienie picia du ych ilo ci alkoholu tj. 5 lub wi cej standardowych
drinków podczas ostatniej okazji - klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .

Cz stotliwo  upijania si  

Znowu pomy l o OSTATNICH 30 DNIACH. Ile razy, (je li w ogóle) wypi e (a)  pi  lub wi cej 
drinków przy jednej okazji? („drink” to jest szklanka/butelka/puszka piwa (ok. pó  
litra), szklanka/butelka/puszka cidera (ok. pó  litra), 2 szklanki/butelki alcopopsa (ok. pó  
litra), kieliszek wina (ok. 15 cl), kieliszek wódki lub innego napoju spirytusowego (ok. 5 cl) lub 
szklanka koktajlu alkoholowego).

4.5. Cz stotliwo  i nasilenie zjawiska 
upijania si  w okresie ostatnich 30 dni

16,0%
24,7%

18,4% 15,3%
24,7% 24,8%

11,4%

22,8%

11,7%
11,1%

23,3% 22,2%

3,6%

5,9%

3,7%
1,9%

8,4%
3,7%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

III klasy gim. II klasy 
ponadgim.

III klasy gim. ch. III klasy gim. dz. II klasy 
ponadgim.ch.

II klasy 
ponadgim. dz.

1-2 razy 3-9 razy 10 lub wi cej razy

N

III kl. gim. 820
II kl. ponadgim. 929
III kl. gim. ch opcy 400
III kl. gim. dziewcz ta 420
II kl. ponadgim. ch opcy 442
II kl. ponadgim. dziewcz ta 487
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W kwestionariuszu poproszono respondentów, aby zadeklarowali, ile razy w ci gu
ostatnich 30 dni zdarzy o im si upi napojem alkoholowym. Analiza danych wskazuje, i
wiek respondenta znacz co wp ywa na cz stotliwo upijania si : starsi uczniowie upijaj
si cz ciej ni odsi.

W okresie ostatnich 30 dni przed badaniem upi o si 14,9% gimnazjalistów
oraz 19,4% uczniów II klas szkó ponadgimnazjalnych.

W wi kszo ci przypadków w ocenie badanych takie sytuacje zdarza y si
sporadycznie (1-2 razy), ale 4,2% badanych – w starszej grupie respondentów - przyznaje,

zdarzy o si to co najmniej 3 lub wi cej razy. W ród gimnazjalistów odsetek ten wynosi
3,5%.

Istotne zró nicowanie w cz stotliwo ci upijania si odzie y obserwujemy
porównuj c obie kohorty ch opców – gimnazjalistów oraz uczniów II klas szkó
ponadgimnazjalnych. W pierwszej z wymienionych frakcji do upicia si w okresie ostatnich
30 dni przyzna si co szósty ucze (16,2%). W grupie starszych respondentów takie
do wiadczenia mia o ju 21,6%, ch opców, a co najmniej 3 razy w miesi cu takie
do wiadczenia mia o 5,1% z nich. W gimnazjum by o ono udzia em 4,3% badanych
ch opców.
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4.5. Cz stotliwo  i nasilenie zjawiska 
upijania si  w okresie ostatnich 30 dni
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Ile razy zdarzy o Ci si  upi  w ci gu ostatnich 30 dni?

14,2%

16,5%

9,9%

12,9%

15,2%

11,4%

2,7%

3,9%

2,7%

2,6%

3,3%

2,7%

1,2%

1,2%

0,3%

1,7%

0,9%

0,8%

17,4%

21,6%

13,4%

16,2%

19,4%

14,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

II ponadgimn. dz.

II ponadgimn. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

II kl. ponadgim.

III kl. gim. 

1-2 razy 3-9 razy 10 lub wi cej razem

upicie si  3 lub 
wi cej razy: 4,2% 

upicie si  3 lub 
wi cej razy: 4,3% 

upicie si  3 lub 
wi cej razy: 3,0% 

upicie si  3 lub 
wi cej razy: 5,1% 

upicie si  3 lub 
wi cej razy: 3,9% 

upicie si  3 lub 
wi cej razy: 3,5% 

Wykres 47: Cz stotliwo upijania si w ci gu ost. 30 dni – klasy III G i II PG, wyniki w podziale
na p . Uwaga: na pytanie nie odpowiedzia o 14 badanych w III klasach G i 33 w II klasach PG.

N
III kl. gim. 951
II kl. ponadgim. 1077
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 486
II kl. ponadgim. ch opcy 514
II kl. ponadgim. dziewcz ta 563

4.5. Cz stotliwo  i nasilenie zjawiska 
upijania si  w okresie ostatnich 30 dni
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5.  Picie alkoholu 
i palenie papierosów
- podsumowanie -
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5.  Picie alkoholu i palenie papierosów
- podsumowanie

Palenie tytoniu
• Analizuj c wyniki badania mo emy stwierdzi , i ponad 3/5 badanej m odzie y ma ju za
sob inicjacj nikotynow . 39,7% dziewcz t i 37,3% ch opców w klasach trzecich gimnazjum
nigdy jeszcze nie pali o papierosa. Oznacza to, e osoby maj ce za sob inicjacj tytoniow
stanowi ród szesnastoletnich dziewcz t 60,3%, a w ród ch opców w tym wieku – 62,7%.

• W przypadku uczniów klas drugich szkó ponadgimnazjalnych odsetki te by y wy sze
i wynosi y odpowiednio 72,3% i 71%. ród uczniów w klasach III gimnazjum najwi ksz
grup ród pal cych codziennie stanowili ci, którzy zacz li pali papierosy w wieku 13
lat lub wcze niej.

• Niemal co trzecia dziewczyna (31,8%) i prawie 4/5 ch opców (38%) z trzecich klas
ódzkich gimnazjów swojego pierwszego papierosa wypali o w nie w tym wieku. Podobna
grupa dziewcz t – 25,7% i ch opców – 23,4% swoj inicjacj nikotynow przesz a ju w
gimnazjum ( w wieku 14-15 lat).

• W populacji uczniów szkó ponadgimnazjalnych niemal co czwarta dziewczyna –
22,8% i prawie co trzeci ch opak – 30,3% pierwszego papierosa wypalili w wieku 13 lat lub
wcze niej. Co czwarta uczennica (27,7%) i niemal co czwarty badany ucze (22%) w szko ach
ponadgimnazjalnych jako czas swojej inicjacji tytoniowej wskazali wiek 14-15 lat.

• Je li porówna odsetki gimnazjalistów i uczniów szkó ponadgimnazjalnych, którzy
cho raz palili papierosy, ró nica pomi dzy nimi jest istotna statystycznie (na poziomie
p<0,001): w pierwszej frakcji wiekowej odsetek pal cych wynosi 61,4%, w starszej 71,7%.

• W okresie ostatnich 30 dni przed badaniem pali o papierosy 26,4% gimnazjalistów i
29,5% uczennic z tego rocznika. Dziewcz ta dorównuj ch opcom, je li chodzi o
rozpowszechnienie si gania po papierosy w ostatnim miesi cu .W przypadku uczniów drugich
klas szkó ponadgimnazjalnych odsetek ch opców deklaruj cych palenie tytoniu kiedykolwiek w
yciu jest tak e podobny jak w przypadku dziewcz t: odpowiednio 71,0% i 72,3%. Ró nica

pojawia si , gdy analizujemy palenie w czasie ostatniego miesi ca przez badaniem. Odsetek
dziewcz t pal cych w tym czasie jest istotnie wy szy i wynosi 42,5% (w grupie ch opców z tej
frakcji wiekowej – 36,2%).

• Deklarowana przez badanych cz stotliwo palenia papierosów w okresie ostatnich 30
dni jest stosunkowo wysoka i wskazuje, i cz spo ród ódzkich nastolatków to regularni
palacze. Wska nikiem na ogowego palenia, przyj tym na potrzeby przedstawianego
badania jest 6 lub wi cej papierosów wypalanych dziennie.W grupie gimnazjalistów
prawie co dziesi ty badany wypala w ci gu dnia tak ilo papierosów (9,3%). W starszej
kohorcie odsetek ten jest wy szy i wynosi 13,7%. Oznacza to, e co jedenasty ucze
gimnazjum i co ósmy ucz cy si w szkole ponadgimnazjalnej w odzi, jest na ogowym
palaczem.
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Picie napojów alkoholowych
• W odzi ponad 2/5 dziewcz t z trzecich klas gimnazjum (41,4%) i istotnie wi kszy odsetek
ch opców z tego rocznika (51,5%) po raz pierwszy si gn po piwo w wieku 13 lat lub
wcze niej tzn. w ostatniej klasie szko y podstawowej lub wcze niej.

• Niemal 1/3 dziewcz t ucz cych si w drugiej klasie szko y ponadgimnazjalnej - po raz
pierwszy w yciu wypi o piwo w wieku 13 lat lub wcze niej, w ród ch opców odsetek takich
deklaracji kszta towa si na istotnie wy szym poziomie– 45,4%.

• Alkopopy czyli tzw. drinki alkoholowe nie s ród ódzkich nastolatków tak popularnym
napojem jak piwo. W trzecich klasach gimnazjum dziewcz ta i ch opcy najcz ciej po raz
pierwszy si gali po ten napój w wieku 14-15 lat (30,8% dziewcz ta i 23% ch opcy). W starszej
kohorcie badanej m odzie y pierwsze do wiadczenia z alkopopami mia y miejsce na ogó
tak e w wieku 14-15 lat. Tak deklarowa o 24,9% dziewcz t i 21,1% ch opców.

• Wino jest bardziej popularne w ród ódzkich nastolatków ni alkopopy. Do picia wina
przyznaje si 75,1% dziewcz t i 73,6% ch opców w gimnazjum, a w grupie uczniów z II klas
szkó ponadgimnazjalnych: 90,9% dziewcz t oraz 82,1% ch opców.

Ponad 1/3 gimnazjalistek po raz pierwszy pi a wino maj c zaledwie 13 lat lub wcze niej
(36,9%), a 33,1% uczennic z tej grupy wiekowej pierwszy kontakt z winem mia o w wieku
14-15 lat.

• Prawie 3/4 uczennic z trzecich klas gimnazjum przyzna o,
pi o ju wódk (73%). Odsetek ch opców maj cych za sob takie do wiadczenia by
nieco wy szy i wynosi 78,1%. Tylko w grupie m odszych dziewcz t wódka by a nieco mniej
popularna od wina, w przypadku ch opców ucz cych si w gimnazjach oraz dziewcz t i
ch opców z drugich klas szkó ponadgimnazjalnych odsetki osób maj cych do wiadczenia
z piciem wódki by y tylko nieco ni sze ni odsetki tych, którzy pili ju piwo.

• Do picia alkoholu w okresie ostatnich 12 miesi cy przyznaje si 88,6% ch opców
i 79,9% dziewcz t z trzecich klas gimnazjów, a w przypadku starszej frakcji wiekowej –
96,3% uczniów i 95,6% uczennic. W okresie ostatnich 30 dni przed badaniem kontakt
z alkoholem mia o prawie 3/4 ch opców (72,6%) i ponad 2/3 dziewcz t (66,7%). W starszej
grupie badanych takie do wiadczenia ma za sob 87,4% ch opców i 89,2% dziewcz t.
W gimnazjum rozpowszechnienie picia napojów alkoholowych w ród dziewcz t i ch opców jest
podobne -zarówno w yciu jak i w ostatnim roku. Ró nic odnotowano w zakresie
rozpowszechnienia picia alkoholu w ostatnim miesi cu – by o ono istotnie wy sze w ród
ch opców.

5.  Picie alkoholu i palenie papierosów
- podsumowanie

117



Instytut  Psychologii  Zdrowia  PTP

• Zdaniem 53,1% dziewcz t z klas trzecich gimnazjum alkohol pije wi kszo ich
znajomych. Co ósma uczennica (12,7%) uzna a, e pij wszyscy z grona jej znajomych i
przyjació . Ni szy odsetek ch opców w tej grupie wiekowej wskaza e pije wi kszo ich
przyjació (40,5%), co dziewi ty deklarowa e pij wszystkie osoby z grona ich
znajomych.

• Najpopularniejszym napojem alkoholowym w ród m odzie y okaza o si piwo. W ci gu
ostatniego miesi ca pi o je ponad 60% badanych gimnazjalistów i ponad 3/4 uczniów klas
drugich szkó ponadgimnazjalnych (79,6%).

• Drugim najpopularniejszym napojem okaza a si wódka. W ostatnim miesi cu przed
badaniem pi o j 40,4% gimnazjalistów i blisko 2/3 uczniów starszych (65,4%). Po wino
w analizowanym okresie si gn co czwarty ucze klas trzecich gimnazjum (22,4%) i ponad
2/5 uczniów (44,8%) klas drugich szkó ponadgimnazjalnych.

• Najmniejsz popularno ci cieszy y si alkopopy. W analizowanym okresie pi o je 16,8%
gimnazjalistów (szósty) i 26,9% uczniów starszych ( ponad ¼).

• W ci gu ostatniego miesi ca 10 razy lub cz ciej po alkohol si gn o 12,6%
gimnazjalistów. W grupie dziewcz t odsetek ten wynosi 11,3%, w grupie ch opców by on
zbli ony i kszta towa si na poziomie 14%. ród badanych uczniów szkó
ponadgimnazjalnych 10 razy lub cz ciej alkohol pi o w ostatnim miesi cu 24%
respondentów. W grupie dziewcz t odsetek ten wynosi 21% za w grupie ch opców by on
istotnie wy szy i kszta towa si na poziomie 30,6%. Problem cz stego si gania po alkohol
w skali miesi ca dotyczy wi c w odzi przede wszystkim ch opców.

• Piwo w tym czasie 10 razy lub cz ciej tj. regularnie pi co dwunasty ucze trzecich klas
gimnazjum (8,4%) i co szósty ucze klas drugich szkó ponadgimnazjalnych (16,3%). Si gn o
po nie 9% ch opców w gimnazjum, w przypadku dziewcz t – 7,5%.

W szko ach ponadgimnazjalnych w tym czasie regularnie pi o piwo 20,2% ch opców i nieco
mniej dziewcz t (12,9%). W okresie ostatnich 30 dni po wódk si ga o regularnie tj. 10
razy lub cz ciej 2,6% gimnazjalistów i 6,1% uczniów szkó ponadgimnazjalnych.

• Co dwunasta uczennica gimnazjum pij ca piwo podczas ostatniej okazji wypi a 3 lub
wi cej butelek/puszek (8,0%), w przypadku ch opców – co czwarty (25,8%). W ród
starszych uczniów odsetki te wynosi y odpowiednio: 10,7% (co dziesi ta uczennica)
i 24,7% (co czwarty ucze ). Oznacza to, e trzykrotnie wy szy odsetek ch opców m odszych
i dwukrotnie wy szy w ród starszych w porównaniu z odsetkiem dziewcz t w ich wieku wypi
3 lub wi cej butelek piwa podczas ostatniej okazji.

• Na uwag zas uguje tak e fakt, e wysokie odsetki osób si gaj cych po wódk
podczas ostatniej okazji wypi y 4 lub wi cej kieliszków tego napoju.

5.  Picie alkoholu i palenie papierosów
- podsumowanie
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• Postrzegana przez uczniów dost pno napojów alkoholowych zwi ksza si wyra nie wraz
z wiekiem badanych osób. Ocena dost pno ci piwa w obydwu grupach m odzie y szkolnej w

odzi jest bardzo wysoka. Ponad 4/5 uczniów trzecich klas gimnazjum (81,9%) uwa a, e
zdobycie piwa by oby dla nich atwe, natomiast tylko 2,9% s dzi, e by oby to niemo liwe.
W drugich klasach szkó ponadgimnazjalnych, tj. w ród 17/18-latków, niemal 94,2% uczniów
stwierdzi o, e piwo jest dla nich atwo dost pne, a zaledwie 0,9% uzna o, e jego zdobycie
jest dla nich niemo liwe.

• Zdobycie wina by oby atwe w opinii 71,2% uczniów trzecich klas gimnazjum, natomiast tylko
4,1% uczniów w tej grupie wiekowej uzna o, i by oby to niemo liwe. W drugich klasach szkó
ponadgimnazjalnych dost pno wina jest jeszcze cz ciej oceniana jako atwa. Tak opini
wyrazi o 90,5% uczniów, tylko 1,6% uzna o, e zdobycie wina by oby dla nich niemo liwe.

• Zarówno w opinii ódzkich gimnazjalistów, jak i uczniów szkó ponadgimnazjalnych wódka
jest nieco trudniej dost pna ni piwo i wino. Prawie 65% uczniów trzecich klas gimnazjów
(64,7%) uwa a, e zdobycie wódki by oby dla nich atwe. Za niemo liwe uzna o jej zdobycie
6,9% badanych z tej frakcji wiekowej. W przypadku uczniów ze szkó ponadgimnazjalnych a
86,7% spo ród nich uzna o, e nie mia oby problemu ze zdobyciem wódki, tylko 1,6%
uzna o, e jest to niemo liwe.

• Napojem alkoholowym najcz ciej kupowanym przez ódzkich gimnazjalistów jest piwo.
W ci gu ostatnich 30 dni przed badaniem do jego zakupu w sklepie przyzna o si prawie
2/5 gimnazjalistów (38%). Cz ciej takich zakupów dokonywali ch opcy (43,2%), ni
dziewcz ta (32,8%). Do zakupu piwa w analizowanym okresie przyzna o si ponad 60%
uczniów szkó ponadgimnazjalnych (60,3%). Tu tak e cz ciej takich zakupów dokonywali
ch opcy (68,2% vs. 53,7%).

• Drugim w kolejno ci najcz ciej kupowanym napojem alkoholowym by a wódka. Zgodnie
z deklaracjami badanych, w ostatnim miesi cu przed badaniem kupi co pi ty
gimnazjalista (21,0%) i co trzeci ucze szko y ponadgimnazjalnej (32,3%). W obu
rocznikach cz ciej takiego zakupu dokonywali ch opcy.

• Wino jest napojem alkoholowym najrzadziej kupowanym przez ódzk odzie . W okresie
ostatniego miesi ca przed badaniem kupi o je 6,7% uczniów gimnazjum i co szósty ucze
szko y ponadgimnazjalnej (16,5%). Do zakupów wina w przypadku gimnazjalistów równie
cz sto przyznaj si ch opcy jak i dziewcz ta, w szko ach ponadgimnazjalnych cz ciej
kupowa y je dziewcz ta.

5.  Picie alkoholu i palenie papierosów
- podsumowanie
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Upijanie si  

• W trzecich klasach gimnazjum do wiadczenie upicia si ma ju za sob 54,5% ch opców
i istotnie ni szy odsetek dziewcz t – 46,6%. W ci gu ostatniego roku upi o si ponad 2/5
ch opców i istotnie mniej – 34,7% dziewcz t z tej frakcji wiekowej. Nie odnotowano
natomiast ró nicy pomi dzy odsetkami ch opców (16,2%) i dziewcz t (13,4%), którzy
upili si w ci gu ostatnich 30 dni.

• W przypadku uczniów drugich klas szkó ponadgimnazjalnych odsetki upijaj cych
si znacznie wzrastaj (ró nica istotna statystycznie na poziomie p<0,001),
w porównaniu z uczniami gimnazjum. Takie do wiadczenie ma ju za sob ponad 76,5%
ch opców i ponad 2/3 dziewcz t (68,9%).

• W starszej kohorcie badanych odsetek ch opców, którzy upili si w ci gu ostatnich 30 dni
jest podobny jak odsetek dziewcz t (21,6% vs. 17,4%). Badanie wykaza o wi c, e ch opcy
w drugich klasach szkó ponadgimnazjalnych upijaj si istotnie cz ciej ni
dziewcz ta z tej samej grupy wiekowej, zarówno w yciu, jak i w ci gu ostatniego
roku, dziewcz ta dorównuj im natomiast je li chodzi o upijanie si w o ci gu ostatnich
30 dni.

• Prawie ¼ uczennic i 1/6 uczniów z gimnazjum deklarowa o, i wi kszo ich
przyjació upija si . W starszej frakcji wiekowej tak opini wyrazi a ¼ dziewcz t
i prawie ¼ ch opców ( w grupie ch opców odnotowano wi c wzrost).

• Niemal co dziesi ta uczennica i co dziesi ty ch opiec z m odszej grupy badanych upi o si
po raz pierwszy w wieku 13 lat lub wcze niej, w przypadku ch opców odsetek ten wynosi
9,9%. Takie do wiadczenie ma wi c co dziesi ta uczennica i ucze gimnazjum. W ród
uczniów szkó ponadgimnazjalnych ten wiek, jako moment inicjacji wskaza o 4,1% dziewcz t
i 10,5% ch opców.

• Przedstawione wyniki wskazuj wyra nie, e istnieje grupa m odych ludzi, którzy po
raz pierwszy upili si c jeszcze uczniami szko y podstawowej, a znacz ca cz
badanych takie do wiadczenie odnotowa o na pocz tku nauki w gimnazjum. To kolejny
wa ny sygna pokazuj cy, e dzia ania profilaktyczne, których celem jest m.in.
opó nienie momentu inicjacji alkoholowej powinny by prowadzone na wczesnym
etapie nauki w szkole podstawowej, jeszcze w czwartej, a najpó niej w pi tej klasie
szko y podstawowej.

5.  Picie alkoholu i palenie papierosów
- podsumowanie
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6.1.  Zakupy napojów alkoholowych
w sklepach dokonywane przez uczniów 

Na podstawie przeprowadzonych bada mo emy stwierdzi , i napojem
alkoholowym najcz ciej kupowanym przez ódzkich gimnazjalistów jest piwo. W ci gu
ostatnich 30 dni przed badaniem do jego zakupu w sklepie przyzna o si prawie 2/5
gimnazjalistów (38%). Cz ciej takich zakupów dokonywali ch opcy (43,2%), ni dziewcz ta
(32,8%). Do zakupu piwa w analizowanym okresie przyzna o si ponad 60% uczniów szkó
ponadgimnazjalnych (60,3%). Tu tak e cz ciej takich zakupów dokonywali ch opcy (68,2%
vs. 53,7%).

Drugim w kolejno ci najcz ciej kupowanym napojem alkoholowym by a wódka.
Zgodnie z deklaracjami badanych, w ostatnim miesi cu przed badaniem kupi co pi ty
gimnazjalista (21,0%) i co trzeci ucze szko y ponadgimnazjalnej (32,3%). W obu
rocznikach cz ciej takiego zakupu dokonywali ch opcy.

Wino jest napojem alkoholowym najrzadziej kupowanym przez ódzk odzie . W
okresie ostatniego miesi ca przed badaniem kupi o je 6,7% uczniów gimnazjum i co szósty
ucze szko y ponadgimnazjalnej (16,5%). Do zakupów wina w przypadku gimnazjum równie
cz sto przyznaj si ch opcy jak i dziewcz ta, w szko ach ponadgimnazjalnych cz ciej
kupowa y je dziewcz ta.
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Teraz pomy l o OSTATNICH 30 DNIACH. Ile razy, (je li w ogóle) zdarzy o si , e kupi  na 
asne potrzeby piwo w jakim  sklepie sprzedaj cym na wynos (sklep monopolowy, sklep 

osiedlowy, supermarket, sklep na stacji benzynowej, itp.)?

Zakup piwa

Wykres 48: Cz stotliwo zakupu piwa przez uczniów w ostatnich 30 dniach – klasy III G i II
PG – wyniki w podziale na p .
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6.2.  Cz stotliwo  zakupu piwa w sklepach 
dokonywana przez uczniów
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Teraz pomy l o OSTATNICH 30 DNIACH. Ile razy, (je li w ogóle) zdarzy o si , e kupi  na 
asne potrzeby wino w jakim  sklepie sprzedaj cym na wynos (sklep monopolowy, sklep 

osiedlowy, supermarket, sklep na stacji benzynowej, itp.)?

Zakup wina

Wykres 49: Cz stotliwo zakupu wina przez uczniów w ostatnich 30 dniach – klasy III G i II
PG – wyniki w podziale na p .
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6.3.  Cz stotliwo  zakupu wina w sklepach 
dokonywana przez uczniów

N
III kl. gim. 950
II kl. ponadgim. 1075
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 486
II kl. ponadgim. ch opcy 514
II kl. ponadgim. dziewcz ta 561



Instytut  Psychologii  Zdrowia  PTP 125

Teraz pomy l o OSTATNICH 30 DNIACH. Ile razy, (je li w ogóle) zdarzy o si , e kupi  na 
asne potrzeby wódk  w jakim  sklepie sprzedaj cym na wynos (sklep monopolowy, sklep 

osiedlowy, supermarket, sklep na stacji benzynowej, itp.)?

Zakup wódki

Wykres 50: Cz stotliwo zakupu wódki przez uczniów w ostatnich 30 dniach – klasy III G i II
PG – wyniki w podziale na p .
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7. Cz stotliwo  picia alkoholu przez 
uczniów - w lokalach gastronomicznych

Jak pokazuj wyniki bada – w okresie ostatnich 30 dni przed badaniem – m odzie
ucz ca si w drugich klasach szkó ponadgimnazjalnych (17/18-latki) znacznie cz ciej ni

odsi uczniowie z trzecich klas gimnazjum pi a piwo w klubie, pubie lub dyskotece –
58%. W tej kohorcie respondentów tj. w grupie 17/18-latków, odsetek pij cych piwo w
lokalu (pubie, barze lub dyskotece) w ci gu ostatnich 30 dni by podobny w przypadku
ch opców (58,4%) i dziewcz t (57,7%). W m odszej grupie badanych uczniów taka sytuacja
by a udzia em co czwartego badanego – a dok adniej 24,8% ch opców i 29,3% dziewcz t.

Picie wódki (lub drinków na bazie wódki) w pubach, klubach lub dyskotekach
jest mniej rozpowszechnione ni picie piwa. Do takiej formy sp dzania wolnego czasu w
ostatnim miesi cu przed badaniem przyznaje si co ósmy gimnazjalista (13,2%) i trzeci
ucze szko y ponadgimnazjalnej (34,1%). W badaniu nie stwierdzono ró nic pomi dzy
odsetkami dziewcz t i ch opców z gimnazjum oraz ze szkó ponadgimnazjalnych pij cych w
analizowanym czasie wódk w lokalu gastronomicznym.

Picie wina w kawiarniach, klubach lub pubach jest stosunkowo najmniej popularne
i dotyczy niewielkiego procenta badanych uczniów. W ród gimnazjalistów jedynie 3,2%
badanych przyznaje, i mia o takie do wiadczenie w ci gu ostatnich 30 dni. W ostatnim
miesi cu przed badaniem wino pi o 4,3 % ch opców i 6,4% dziewcz t.
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Znowu pomy l o OSTATNICH 30 DNIACH. Ile razy, (je li w ogóle) pi e(a)  piwo w 
pubie, barze, kawiarni, restauracji lub dyskotece?

Picie piwa w lokalu

Wykres 51: Cz stotliwo picia piwa w pubie, barze, kawiarni lub dyskotece w ostatnich 30
dniach – klasy III G i II PG – wyniki w podziale na p .
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7.1. Cz stotliwo  picia piwa przez uczniów 
w lokalach gastronomicznych



Instytut  Psychologii  Zdrowia  PTP 129

Picie wina w lokalu
Znowu pomy l o OSTATNICH 30 DNIACH. Ile razy, (je li w ogóle) pi e(a)  wino w 

pubie, barze, kawiarni, restauracji lub dyskotece?

Wykres 52: Cz stotliwo picia wina w pubie, barze, kawiarni lub dyskotece w ostatnich 30
dniach – klasy III G i II PG – wyniki w podziale na p .

4,5%

1,9%

2,1%

1,1%

3,3%

1,6%

0,7%

1,2%

0,4%

0,2%

0,9%

0,3%

1,1%

0,4%

0,4%

0,5%
0,2%

1,6%

0,8%

0,3%

1,4%

0,4%

0,5%

6,4%

4,3%

3,7%

2,7%

5,5%

3,2%

0% 5% 10%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

II kl. ponadgim.

III kl. gim.

1-2 3-5 6-9 10 lub wi cej razem

7.2. Cz stotliwo  picia wina przez uczniów 
w lokalach gastronomicznych

N
III kl. gim. 949
II kl. ponadgim. 1060
III kl. gim. ch opcy 462
III kl. gim. dziewcz ta 487
II kl. ponadgim. ch opcy 508
II kl. ponadgim. dziewcz ta 552



Instytut  Psychologii  Zdrowia  PTP 130

Picie wódki w lokalu
Znowu pomy l o OSTATNICH 30 DNIACH. Ile razy, (je li w ogóle) pi e(a)  wódk  w 

pubie, barze, kawiarni, restauracji lub dyskotece?

Wykres 52: Cz stotliwo picia wódki w pubie, barze, kawiarni lub dyskotece w ostatnich 30
dniach – klasy III G i II PG – wyniki w podziale na p .
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8.1. Oczekiwania dotycz ce picia alkoholu
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Na ile jest prawdopodobne, e ka da z poni szych mo liwo ci mog aby si  zdarzy  Tobie 
osobi cie, je li napijesz si  alkoholu?

Oczekiwania dotycz ce picia

Wykres 54 A: Oczekiwania zwi zane z piciem alkoholu – klasy III G i II PG.
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C. Zaszkodzi to mojemu zdrowiu

D. Poczuj  si  szcz liwy(a)

E. Zapomn  o swoich problemach

F. Nie b  w stanie przesta  pi
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II kl. ponadgim.

III kl. gim.

II kl. ponadgim.

III kl. gim.

bardzo prawdopodobne prawdopodobne nie wiadomo
ma o prawdopodobne zupe nie nieprawdopodobne

Na ile jest prawdopodobne, e ka da z poni szych mo liwo ci mog aby si  zdarzy  Tobie 
osobi cie, je li napijesz si  alkoholu?

H. B  bardziej przyjazny(a) i towarzyski(a)

I. Zrobi  co , czego b owa (a)

J. B  si wietnie bawi

K. Zrobi mi si  niedobrze (b  mia (a) md ci) 

G. B  mia (a) kaca

Wykres 54 B: Oczekiwania zwi zane z piciem alkoholu – klasy III G i II PG.

Oczekiwania dotycz ce picia

N
III klasy gim. ch opcy 464
III klasy gim. dziewcz ta 488
II kl. ponadgim. ch opcy 514
II kl. ponadgim. dziewcz ta 563
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W kwestionariuszu poproszono , odczu i stanów zwi zanych z piciem alkoholu.
Respondent mia okre li , na ile prawdopodobne jest to, e po alkoholu b dzie do wiadcza
nast puj cych stanów b sytuacji:

• odpr enie, poczucie szcz cia

• k opoty z policj , k opoty ze zdrowiem,

• zapomnienie o problemach,

• niemo no powstrzymania si od picia, kac,

• wi ksza towarzysko ,

• zrobienie czego , czego b dzie owa ;

wietna zabawa;

• z e sampoczucie.

Wyniki wskazuj e w opinii badanych wi ksze jest prawdopodobie stwo wyst pienia
pozytywnych efektów/sytuacji zwi zanych z piciem jest stosunkowo wysokie:

• o wietnej zabawie jako prawdopodobnym lub bardzo prawdopodobnym efekcie picia
pisa o 52,7% uczniów gimnazjów i 66,4% uczniów szkó ponadgimnazjalnych;

• o byciu bardziej przyjaznym i towarzyskim – odpowiednio 62,5% i 70,6%;

• o zapomnieniu o swoich problemach: 15,7% i 9,6%;

• o uczuciu szcz cia: 29,5% i 26,3%.

O negatywnych efektach/sytuacjach zwi zanych z piciem jako prawodopodobnych lub
wysoce prawdopodobnych pisa y na ogó ni sze odsetki badanych, np.:

• o tym, e b dzie mie kaca pisa o 30,4% gimnazjalistów i 26,4% uczniów szkó
ponadgimnazjalnych;

• o tym, e picie zaszkodzi zdrowiu 41,7% m odszych i 48,5% starszych uczniów;

• o mo liwo ci zrobienia czego , czego b dzie owa pisa o odpowiednio 29,2% i
28,1%.
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8.1. Oczekiwania dotycz ce picia alkoholu
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W trakcie analiz odnotowano, e wska nik sumaryczny z pi ciu skal
dotycz cych oczekiwa zwi zanych z piciem alkoholu stanowi dobr , samodzieln
skal .
Utworzono wi c zmienn pn. Nasilenie pozytywnych oczekiwa zwi zanych z
alkoholem, sumuj c punkty wyliczone na podstawie odpowiedzi na pytania ankiety
dotycz ce pozytywnych efektów/sytuacji zwi zanych z piciem alkoholu. (26 A,D,E,H i J).

Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi w klasach trzecich gimnazjum:
0,839, za w klasach drugich PG- 0,814. Zmienna mo e przyjmowa warto ci od 5-25.

redni warto w klasach III G: M=16,93 SD=4,71, w II G: M=17,84, SD=4,26.
W pierwszej kolejno ci analizowano zwi zek pomi dzy wiekiem a Nasileniem pozytywnych
oczekiwa dotycz cych picia alkoholu. By a ona istotnie ni sza w klasach trzecich
gimnazjum w porównaniu z klasami drugimi szkó ponadgimnazjalnych.
W badaniu nie odnotowano w adnym z badanych roczników ró nicy pomi dzy
nasileniem pozytywnych oczekiwa zwi zanych z piciem w ród ch opców i dziewcz t.
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8.2. Nasilenie pozytywnych oczekiwa  
zwi zanych z piciem alkoholu 

Wykres 55: Nasilenie pozytywnych oczekiwa zwi zanych z piciem alkoholu- klasy III G
i II PG.- warto ci rednich.

Nasilenie pozytywnych oczekiwa
zwi zanych z piciem alkoholu

16,93
17,84

5

10

15

20

25

III klasy gimn. II klasy ponadgim. 

p<0,001
F(1,2029)=20,661
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9. Przykre do wiadczenia 
zwi zane z piciem 

alkoholu
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W badaniu poproszono respondentów tak e o to, aby okre lili cz stotliwo przykrych
zdarze , które spotka y ich w ci gu ostatnich 12 miesi cy z powodu picia alkoholu. By y to:
bójka, wypadek lub uszkodzenie cia a, powa ne problemy z rodzicami, powa ne problemy z
przyjació mi, gorsze wyniki w nauce lub pracy, bycie ofiar rabunku/kradzie y, k opoty z
policj , interwencja pogotowia ratunkowego, seks bez zabezpieczenia oraz niechciane przez
respondenta do wiadczenie seksualne.

Generalizuj c odpowiedzi respondentów mo na stwierdzi , i niezale nie od typu
tych do wiadcze w obr bie poszczególnych rodzajów szkó na ogó cz ciej ofiarami takich
przykrych sytuacji byli ch opcy ni dziewcz ta. W wi kszo ci analizowanych sytuacji przykre
do wiadczenia badanych mia y charakter incydentalny.

Bójka

W ci gu ostatnich 12 miesi cy w zwi zku z piciem alkoholu 17,5% ch opców
ucz cych si w drugich klasach szkó ponadgimnazjalnych (wobec 6,8% dziewcz t)
wda o si w bójk , z czego 6,1% zrobi o to 3 lub wi cej razy. W m odszej kohorcie
badanych (w ród uczniów z trzecich klas gimnazjum) podobna sytuacja zdarzy a si 22,1%
ch opców, z czego 7,3% do wiadczy o tego 3 lub wi cej razy. Dla porównania w ród dziewcz t
w tym samym wieku ofiar /uczestnikiem bójki by o 6,4% dziewcz t.

Wypadek lub uszkodzenie cia a

Z kolei 17,7% ch opców z drugich klas szkó ponadgimnazjalnych i 13,4% ch opców
z trzecich klas gimnazjum mia o wypadek lub uszkodzenie cia a. Tego typu do wiadczenia
nieco rzadziej zdarza y si dziewcz tom m odszym i starszym (9,1% w klasach III G i 15,1%
w klasach II PG).

Powa ne problemy z rodzicami i przyjació mi

Powa ne problemy z rodzicami z powodu picia alkoholu nieco cz ciej mieli
uczniowie m odsi w porównaniu ze starszymi. Mia je co szósty badany ch opiec (15,9%)
z trzeciej klasy gimnazjum (z czego 3,5% - 3 lub wi cej razy) i co pi ty ch opiec z drugiej klasy
szko y ponadgimnazjalnej (19,5%) (z czego 5,9% - 3 lub wi cej razy). W grupie dziewcz t
odsetek ten by ni szy i wynosi 13,5% w szko ach ponadgimnazjalnych.

Powa nych problemów z przyjació mi równie cz sto do wiadczali starsi jak i m odsi
uczniowie. Takie do wiadczenia mia rednio co dziewi ty badany.

9.  Przykre do wiadczenia zwi zane 
z piciem alkoholu
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Gorsze wyniki w nauce lub pracy

Gorsze wyniki w nauce lub pracy s powi zane z wiekiem badanych – z powodu
picia alkoholu mia o je 18,7% dziewcz t i 18,5% ch opców z drugich klas szkó
ponadgimnazjalnych. Odsetki te by y ni sze w gimnazjach: 12,1% dziewcz t i 11,9% ch opców.

Bycie ofiar rabunku lub kradzie y

Ofiar rabunku lub kradzie y po wypiciu alkoholu w ostatnim roku przed badaniem
nieco cz ciej byli badani w szko ach gimnazjalnych: ch opcy – 8,4%, dziewcz ta- 6,4%.
W szko ach ponadgimnazjalnych odsetki te wynosi y odpowiednio: 3,3% i 1,9%.

opoty z policj

opoty z policj z powodu picia alkoholu mia co dwunasty ch opiec z drugiej klasy
szko y ponadgimnazjalnej (8,4%, w tym 3,3% - 3 lub wi cej razy) i co dziesi ta uczennica
z tego samego rocznika (10,9%). Natomiast w przypadku uczniów trzecich klas gimnazjum
odsetek ch opców maj cych takie do wiadczenia by wy szy ni odsetek dziewcz t (15,7% vs.
4,4%).

Interwencja pogotowia ratunkowego

Dla 3,4% ch opców z gimnazjów picie alkoholu zako czy o si interwencj pogotowia
ratunkowego, w szko ach ponadgimnazjlanych- dla 2,2%. W przypadku dziewcz t odsetki te
wynosz odpowiednio 1,7% w gimnazjum i 1,0% w szko ach ponadgimnazjalnych.

Seks bez zabezpiecze

Do seksu bez zabezpieczenia zwi zanego z piciem alkoholu przyzna o si 14,6%
ch opców (w tym 6,0% do wiadczy o go 3 lub wi cej razy) z drugich klas szkó
ponadgimnazjalnych oraz 12,1% ch opców (w tym 5,6% do wiadczy o go wielokrotnie)
z trzecich klas gimnazjum. W przypadku dziewcz t ze szkó ponadgimnazjalnych wska nik ten
by dwukrotnie ni szy ni u ch opców i wyniós 7,4%. W grupie gimnazjalistek kszta towa si on
na poziomie 5,3%

Niechciane do wiadczenia seksualne

Z kolei dla 5,5% ch opców z drugich klas szkó ponadgimnazjalnych oraz 4,5%
ch opców z trzecich klas gimnazjum picie alkoholu zako czy o si niechcianymi
do wiadczeniami seksualnymi. Podobne przykre do wiadczenia sta y si udzia em
4,1% dziewcz t z drugich klas szkó ponadgimnazjalnych oraz 4,5% z trzecich klas gimnazjum.

9.  Przykre do wiadczenia zwi zane 
z piciem alkoholu
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9. Przykre do wiadczenia zwi zane 
z piciem alkoholu

Ile razy w czasie ostatnich 12 miesi cy do wiadczy e(a)  Z POWODU PICIA 
ALKOHOLU nast puj cych problemów?

5,0%

11,4%

3,7%

14,8%

1,8%

6,1%

2,7%

7,3%

6,8%

17,5%

6,4%

22,1%
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II  ponadgim. dz.

II  ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

1-2 razy 3 lub wi cej razy razem

12,0%

13,4%

7,9%

9,7%

3,1%

4,3%

1,2%

3,7%

15,1%

17,7%

9,1%

13,4%

0% 10% 20% 30%

II  ponadgim. dz.

II  ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

1-2 razy 3 lub wi cej razy razem

A. Bójka

B. Wypadek lub uszkodzenie cia a

Przykre do wiadczenia zwi zane z piciem alkoholu

Wykres 56: Przykre do wiadczenia zwi zane z piciem alkoholu w ostatnich 12 miesi cach
– klasy III G i II PG – wyniki w podziale na p .
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9. Przykre do wiadczenia zwi zane 
z piciem alkoholu

Ile razy w czasie ostatnich 12 miesi cy do wiadczy e(a)  Z POWODU PICIA 
ALKOHOLU nast puj cych problemów?
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C. Powa ne problemy z rodzicami

D. Powa ne problemy z przyjació mi

Przykre do wiadczenia zwi zane z piciem alkoholu

Wykres 57: Przykre do wiadczenia zwi zane z piciem alkoholu w ostatnich 12 miesi cach –
klasy III G i II PG – wyniki w podziale na p .
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9. Przykre do wiadczenia zwi zane 
z piciem alkoholu

Ile razy w czasie ostatnich 12 miesi cy do wiadczy e(a)  Z POWODU PICIA 
ALKOHOLU nast puj cych problemów?
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E. Gorsze wyniki w nauce lub w pracy

F. Sta em(am) si  ofiar  rabunku lub kradzie y

Przykre do wiadczenia zwi zane z piciem alkoholu

Wykres 58: Przykre do wiadczenia zwi zane z piciem alkoholu w ostatnich 12 miesi cach –
klasy III G i II PG – wyniki w podziale na p .
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9. Przykre do wiadczenia zwi zane 
z piciem alkoholu

Ile razy w czasie ostatnich 12 miesi cy do wiadczy e(a)  Z POWODU PICIA 
ALKOHOLU nast puj cych problemów?
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G. K opoty z policj

H. Interwencja pogotowia ratunkowego

Przykre do wiadczenia zwi zane z piciem alkoholu

Wykres 59: Przykre do wiadczenia zwi zane z piciem alkoholu w ostatnich 12 miesi cach –
klasy III G i II PG – wyniki w podziale na p .
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Przykre do wiadczenia zwi zane z piciem alkoholu

9. Przykre do wiadczenia zwi zane 
z piciem alkoholu

I. Seks bez zabezpieczenia

J. Niechciane przez Ciebie do wiadczenia seksualne

N
III kl. gim. 949
II kl. ponadgim. 1060
III kl. gim. ch opcy 462
III kl. gim. dziewcz ta 487
II kl. ponadgim. ch opcy 508
II kl. ponadgim. dziewcz ta 552

Wykres 60: Przykre do wiadczenia zwi zane z piciem alkoholu w ostatnich 12 miesi cach –
klasy III G i II PG – wyniki w podziale na p .
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10. Rozpowszechnienie 
ywania leków 

uspokajaj cych i nasennych 
oraz dopalaczy

ród m odzie y szkolnej
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10.1. Rozpowszechnienie u ywania leków

Zebrane dane wskazuj e po rodki uspokajaj ce lub nasenne przynajmniej raz w
yciu si gn a co siódma badana uczennica niezale nie od grupy wiekowej (14,7% -

dziewcz ta m odsze i 14,8% - dziewcz ta starsze). W przypadku ch opców mia o to miejsce
rzadziej, odpowiednio: 7,5% i 8,7%. W obu frakcjach wiekowych odnotowano istotn
ró nic pomi dzy odsetkami dziewcz t i ch opców u ywaj cych leków: by y one
istotne wy sze w ród dziewcz t.

5,4% badanych gimnazjalistek przyzna o, e u ywa o leków 1-2 razy, 9,3% robi o to
cz ciej. W grupie uczennic klas drugich 4,5% zadeklarowa o, e u o leków 1-2
razy, 10,3% uzna o, e mia o to miejsce 3 lub wi cej razy. 11,5% dziewcz t z klas III G
przyzna o, e u ywa o leków krócej ni przez 3 tygodnie, 2,5% deklarowa o, e mia o to
miejsce przez 3 tygodnie lub d ej. W przypadku dziewcz t ze szkó ponadgimnazjalnych
odsetki te wynosi y odpowiednio:11,1% i 3,7%.
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Ile razy w yciu, (je li w ogóle) zdarzy o Ci si  u ywa  leków uspokajaj cych lub nasennych 
bez przepisu lekarza?

1,7%
5,4%

2,5%
4,5%

5,0%

6,5%

4,6%

7,6%0,8%
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20%

III gim. ch. III gim. dz. II ponadgim. ch. II ponadgim. dz.

1-2 razy 3-9 10 lub wi cej

Rozpowszechnienie u ywania leków

Wykres 61: Rozpowszechnienie u ywania leków uspokajaj cych lub nasennych bez
przepisu lekarza – klasy III G i II PG – wyniki w podziale na p .

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488
II kl. ponadgim. ch opcy 514
II kl. ponadgim. dziewcz ta 565

p<0,01 p<0,01
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10.2. Rozpowszechnienie u ywania tabletek
i alkoholu

Na podstawie zgromadzonych danych mo na stwierdzi czenie alkoholu
z tabletkami jest bardziej popularne w ród dziewcz t, ni ród ch opców. 8,1% uczennic z
trzecich klas gimnazjum zadeklarowa o posiadanie takich do wiadcze , odsetek ch opców z
tego samego rocznika jest ni szy – 3,5%. Odnotowana ró nica jest istotna statystycznie
(p<0,01). W grupie uczniów klas drugich szkó ponadgimnazjalnych odnotowano nieco wy szy
odsetek dziewcz t (9,3%) i ch opców (5,3%), którzy przyznali si do posiadania takich
do wiadcze . Ró nica mi dzy dziewcz tami a ch opcami jest istotna statystycznie (p<0,05).

ród dziewcz t z III klas gimnazjum leki i alkohol 1-2 razy czy o 5,6% badanych, w
grupie ch opców z tego rocznika odsetek ten kszta towa si na poziomie znacznie ni szym –
1,7%. W przypadku dziewcz t z klas drugich szkó ponadgimnazjalnych pojedyncze lub
dwukrotne do wiadczenia z czeniem leków i alkoholu ma za sob prawie 8% dziewcz t oraz
3,3% ch opców. We wszystkich wymienionych populacjach takie zachowania mia y na
ogó charakter pojedynczych eksperymentów.
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Ile razy w yciu, (je li w ogóle) zdarzy o Ci si  u ywa   alkoholu wraz z lekami? 

Rozpowszechnienie u ywania alkoholu z lekami

1,7%

5,6%
3,3%

7,8%
1,4%

1,9%

1,2%

1,3%0,6%

0,8%

0,2%

0%

5%

10%

15%

III gim. ch. III gim. dz. II ponadgim. ch. II ponadgim. dz.

1-2 razy 3-9 10 lub wi cej

Wykres 62: Rozpowszechnienie u ywania leków uspokajaj cych wraz z lekami w celu
odurzenia si – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .

N
III kl. gim. ch opcy 463
III kl. gim. dziewcz ta 488
II kl. ponadgim. ch opcy 514
II kl. ponadgim. dziewcz ta 565

0,4%

p<0,01 p<0,05
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Analizuj c grup osób, które maj za sob inicjacj z lekami uspokajaj cymi lub
nasennymi bez zalecenia lekarza, mo na wysnu wniosek, e najcz ciej pierwsze próby z tego
typu substancjami mia y miejsce w wieku 14-15 lat (tak jest w przypadku obydwu badanych grup
wiekowych).

Po wspomniane leki po raz pierwszy w wieku 13 lat lub wcze niej si gn o 5,0%
dziewcz t i 2,1% ch opców z klas trzecich. W wieku 14-15 lat u o ich po raz pierwszy 8,8%
dziewcz t i 5,1% ch opców.

W przypadku uczniów drugich klas szkó ponadgimnazjalnych odsetek dziewcz t, które
po raz pierwszy si gn y po leki uspokajaj ce lub nasenne w 13. roku ycia lub wcze niej wynosi
2,1%, za ch opców 2,2%. 7,7% uczennic i 4,6% uczniów swoj inicjacj lekami uspokajaj cymi
lub nasennymi odnotowa o w wieku 14-15 lat.
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10.3. Wiek inicjacji  - leki, tabletki i alkohol 
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10.3.  Wiek inicjacji  - leki, tabletki i alkohol 

148

Ile mia e(a)  lat, kiedy zdarzy o Ci si  PO RAZ PIERWSZY w yciu, (je li w ogóle) 
spróbowa  leków uspokajaj cych lub nasennych bez przepisu lekarza?

86,0%

5,0%
8,8% 0,2%

dziewcz ta
N=488

85,2%

2,1%
7,7%

5,0%

dziewcz ta
N=565

nigdy 13 lat lub mniej
14-15 lat 16 lat lub wi cej

91,4%

2,2%
4,6% 1,8%

ch opcy
N=514

92,4%

2,1%
5,1% 0,4%

ch opcy
N=464

III klasy G

II klasy PG

Wiek inicjacji – leki

Wykres 63: Pierwsze do wiadczenia z lekami uspokajaj cymi i nasennymi- wiek inicjacji -
klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p . Uwaga: Z wykresu usuni to kategori „u ywa , ale
nie poda wieku inicjacji”, poniewa adnej z badanych grup nie odnotowano takiej
odpowiedzi.
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10.3.  Wiek inicjacji  - leki, tabletki i alkohol 

Wyniki wskazuj e znaczna grupa uczniów nie próbowa a dotychczas
eksperymentowa cz c leki z alkoholem – do wiadczenia takie zadeklarowa o jedynie 3,6%
ch opców z gimnazjum i 5,3% ze szkó ponadgimnazjalnych. Cz ciej próby takie podejmowa y
dziewcz ta – co dwunasta gimnazjalistka (8,2%) i co jedenasta starsza uczennica (9,3%). W
przypadku uczniów klas trzecich takie próby po raz pierwszy mia y miejsce na ogó w wieku 14-
15 lat, za w przypadku klas drugich szkó ponadgimnazjalnych – w wieku lat 16.
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91,8%

1,2%
5,9% 1,1%

dziewcz ta
N=488

90,7%

0,9%
2,0% 6,4%

dziewcz ta
N=563

nigdy 13 lat lub mniej
14-15 lat 16 lat lub wi cej

94,7%

0,8% 1,6% 2,9%

ch opcy
N=514

96,4%

1,5%
2,1%

ch opcy
N=463

III klasy G

II klasy PG

Ile mia e(a)  lat, kiedy zdarzy o Ci si  PO RAZ PIERWSZY w yciu, (je li w ogóle) 
spróbowa  alkohol razem z tabletkami (leki) w celu odurzenia?

Wykres 64: Pierwsze do wiadczenia z czeniem alkoholu z lekami uspokajaj cymi i
nasennymi – wiek inicjacji – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .

Wiek inicjacji – alkohol z tabletkami
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10.4. Dost pno  leków w ocenie uczniów

Ponad po owa badanych uczniów z gimnazjum (54,8%) i blisko 60% ze szkó
ponadgimnazjalnych stwierdzi o, ze zdobycie leków uspokajaj cych b nasennych jest
dla nich atwe. Co ósmy badany uzna e by oby to niemo liwe – odpowiednio 13,3%

odszych i 13,1% starszych uczniów.

Szczegó owa analiza pokazuje, e zarówno w gimnazjach, jak i w przypadku szkó
ponadgimnazjalnych wi kszy odsetek dziewcz t ni ch opców ocenia dost pno leków jako
atw . W przypadku gimnazjum jako atw dost pno leków okre li o 61,6% dziewcz t i 47,7%
ch opców, a w przypadku szkó ponadgimnazjalnych odpowiednio: 62,1% i 56,9%.
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Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie leków uspokajaj cych i nasennych, gdyby  
tego chcia (a)?

Dost pno  leków

Wykres 65: Ocena dost pno ci leków uspokajaj cych lub nasennych dla odzie y –
klasy III G i II PG.

10,4%

21,5%

54,8%

13,3%

III klasy G
N=944

niemo liwe trudne atwe nie wiem

7,4%

19,9%

59,6%

13,1%

II klasy PG
N=1078

niemo liwe trudne atwe nie wiem
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Oprócz pytania o u ywanie leków uspokajaj cych oraz nasennych bez przepisu
lekarza, a tak czenie leków z alkoholem, uczniów zapytano równie o to, czy u ywali w
yciu, w ci gu ostatniego roku oraz miesi ca substancji okre lanych mianem dopalaczy. Jak

wynika z zebranych danych, w klasach trzecich gimnazjum w yciu dopalaczy u ywa o 23,6%
ch opców i 18,8% dziewcz t. W klasach drugich szkó ponadgimnazjalnych po dopalacze
przynajmniej raz si gn o 31,5% ch opców i istotnie mniej – 19,9% dziewcz t.

W ostatnim roku tego typu substancji u ywa o 14,1% ch opców i 10,9% dziewcz t
z gimnazjum. W szko ach ponadgimnazjalnych odsetki te kszta towa y si na poziomie: 16,5%
i 11,1% (ró nica istotna statystycznie).

Odsetki ch opców i dziewcz t u ywaj cych dopalaczy w ostatnim miesi cu by y
podobne w ród ch opców i dziewcz t m odszych – 3,6% (ch opcy) i 2,1% (dziewcz ta), a tak e
starszych– 2,7% (ch opcy) i 1,7% (dziewcz ta).
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23,6%

14,1%

3,6%

18,8%

10,9%
2,1%

0%

10%

20%

30%

w yciu w ci gu ostatniego roku w ci gu ostatnich
30 dni

ch opcy dziewcz ta

Rozpowszechnienie u ywania dopalaczy

Odsetki uczniów, którzy cho  raz u ywali dopalaczy

III klasy G

Wykres 66: Rozpowszechnienie u ywania dopalaczy – klasy III G, wyniki w podziale na p .

n.i.

n.i.

n.i.

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488

10.5. Rozpowszechnienie u ywania 
dopalaczy
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10.5. Rozpowszechnienie u ywania 
dopalaczy

152

Uczniów, którzy u ywali dopalaczy zapytano o nazwy tych, których spróbowali.

Najcz ciej wymieniane przez gimnazjalistów, to: Bobby Sence, Czesz cy Grzebie , Gumi
Jagody, Cocolino, Konkret, Smart Shiva, Sztywny Misza.

Dopalacze najcz ciej wymieniane przez uczniów szkó ponadgimnazjalnych to: Bobby
Sence, Smart Shiva, Cocolino, Konkret.

Wi kszo dopalaczy wskazanych przez badan odzie to rodki do palenia o dzia aniu
zbli onym do marihuany/haszyszu.

Rozpowszechnienie u ywania dopalaczy

Odsetki uczniów, którzy cho  raz u ywali dopalaczy

Wykres 67: Rozpowszechnienie u ywania dopalaczy – klasy II PG, wyniki w podziale na
.

31,5%

16,5%
2,7%

19,9%
11,1% 1,7%

0%

10%

20%

30%

40%

w yciu w ci gu ostatniego roku w ci gu ostatnich
30 dni

ch opcy dziewcz ta

p<0,001

p<0,05

n.i.

II klasy PG

N
II kl. ponadgim. ch opcy 514
II kl. ponadgim. dziewcz ta 565
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10.6. Ocena rozpowszechnienia u ywania  
dopalaczy w klasie

153

Zdaniem wi kszo ci badanych dopalaczy w ci gu ostatniego roku u ywa o kilku
kolegów/kole anek z klasy. Tak opini wyrazi a ponad po owa wszystkich
badanych, niezale nie od p ci i poziomu kszta cenia (51,6% - 58,7%).

14,4% dziewcz t w gimnazjach podobny odsetek ch opców - 12,1% uzna e dopalaczy
w ostatnim roku u ywa o sporo ich kolegów/kole anek. W szko ach ponadgimnazjalnych odsetki
badanych, którzy wyrazili takie przekonanie wynosi y odpowiednio: 13,7% i 17,1%.

Odsetek uczniów, którzy zadeklarowali, e w analizowanym okresie dopalaczy u ywa a
wi kszo ich znajomych we wszystkich badanych grupach nie przekroczy 4,2%.

31,5%

51,6%

12,1%
3,3% 1,5%

ch opcy
N=452

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

III klasy G

27,5%

53,5%

14,4%
4,2% 0,4%

dziewcz ta
N=482

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

II klasy PG

22,2%

57,4%

17,1%
2,5% 0,8%

ch opcy
N=502

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

24,4%

58,7%

13,7%
3,2%

dziewcz ta
N=557

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

Jak s dzisz, ilu kolegów/kole anek z Twojej klasy u ywa o dopalaczy
w ci gu ostatniego roku? 

ywanie dopalaczy przez osoby z klasy

Wykres 68: Ocena rozpowszechnienia
ywania dopalaczy w ród uczniów w

klasie (ostatni rok) – klasy III G i II PG.
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11. U ywanie napojów 
energetycznych w ród 

odzie y szkolnej
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Jak pokazuj wyniki badania prowadzonego w odzi, popularno napojów
energetycznych w ród uczniów jest bardzo wysoka. Tymczasem lekarze ostrzegaj e ich
du e spo ycie, zw aszcza w ród m odzie y, mo e przyczyni si m.in. do epidemii oty ci.

95,1% ch opców i 88,7% dziewcz t w gimnazjach deklaruje, e pi o takie napoje
przynajmniej raz w yciu. W ci gu ostatniego roku si gn o po nie 85,0% uczniów oraz 70,0%
uczennic z tego rocznika, a w ostatnim miesi cu odpowiednio: 57,8% i 40,7%. Odnotowane
ró nice pomi dzy odsetkami ch opców i dziewcz t u ywaj cych napojów
energetycznych w yciu, w ci gu ostatniego roku, a tak e w ostatnim miesi cu przed
badaniem – s istotne statystycznie. W obu rocznikach, we wszystkich analizowanych
okresach odsetki u ywaj cych by y wy sze w ród ch opców.
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95,1%
85,0%

57,8%

88,7%
70,0%

40,7%

0%

25%

50%

75%

100%

w yciu w ci gu ostatniego roku w ci gu ostatnich
30 dni

ch opcy dziewcz ta

Rozpowszechnienie picia napojów energetycznych
Odsetki uczniów, którzy cho  raz pili napoje energetyczne w yciu

III klasy G

Wykres 69: Rozpowszechnienie picia napojów energetycznych – klasy III G, wyniki w
podziale na p .

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488

p<0,001
p<0,001

p<0,001

11.1. Rozpowszechnienie i cz stotliwo  
ywania napojów energetycznych
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Jak pokazuje wykres 70, w klasach II PG napoje energetyczne przynajmniej raz pi o
96,5% ch opców i 90,6% dziewcz t. W ostatnim roku si gn po nie wi kszy odsetek ch opców
z tego rocznika - 88,1% w porównaniu z dziewcz tami - 70,5%. Tak ró nic odnotowano
tak e w przypadku rozpowszechnienia picia napojów energetycznych w ostatnim miesi cu
przed badaniem. W tym czasie si gn o po nie 62,1% ch opców i 37,9% dziewcz t. Wszystkie
odnotowane ró nice s istotne statystycznie.

Rozpowszechnienie picia napojów energetycznych
Odsetki uczniów, którzy cho  raz w yciu pili napoje energetyczne

II klasy PG

Wykres 70: Rozpowszechnienie picia napojów energetycznych – klasy II PG, wyniki w
podziale na p .

96,5% 88,1%

62,1%

90,6%
70,5%

37,9%

0%

25%

50%

75%

100%

w yciu w ci gu ostatniego roku w ci gu ostatnich
30 dni

ch opcy dziewcz ta

N
II kl. ponadgim. ch opcy 514
II kl. ponadgim. dziewcz ta 565

p<0,001
p<0,001

p<0,001

11.1. Rozpowszechnienie i cz stotliwo  
ywania napojów energetycznych



Instytut  Psychologii  Zdrowia  PTP

11.1. Rozpowszechnienie i cz stotliwo  
ywania napojów energetycznych
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Wykres 71: Cz stotliwo picia napojów energetycznych - ostatni miesi c – klasy III G i II
PG, wyniki w podziale na p .

Cz stotliwo  picia napojów energetycznych – ost. 30 dni

29,1%

39,7%

29,0%

40,1%

7,3%

19,6%

10,1%

13,1%

1,5%

2,9%

1,6%

4,4%

37,9%

62,2%

40,7%

57,6%

0% 25% 50% 75%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

1-5 6-19 20 lub wi cej razy razem

Szczegó owe analizy pokazuj e ponad 1/3 ch opców z m odszego rocznika (40,1%)
pi a wspomniane napoje 1-5 razy w miesi cu, 6 lub wi cej razy pi o je 17,5% spo ród nich.
W przypadku dziewcz t odsetki te by y ni sze i wynosi y odpowiednio: 29,0% i 11,7%.

Ponad 1/3 ch opców z klas drugich szkó ponadgimnazjalnych pi a napoje energetyczne
1-5 razy w miesi cu (39,7%), a powy ej 6 razy – 22,5%. W przypadku dziewcz t odsetki by y
ni sze i wynosi y odpowiednio: 29,1% i 8,8%.

Z badania wynika, e ch opcy (57,6% - m odsi, 62,2% - starsi) cz ciej ni dziewcz ta
(40,7% - m odsze, 37,9% - starsze) si gaj po wspomniane napoje. Mo na powiedzie e co
szósty badany gimnazjalista (17,5%) i prawie co czwarty starszy ch opiec (22,5%) to
regularni konsumenci napojów energetycznych.

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488
II kl. ponadgim. ch opcy 514
II kl. ponadgim. dziewcz ta 565
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11.2. Rodzaje pitych napojów
energetycznych

Uczniom, którzy kiedykolwiek w yciu pili napoje energetyczne zadano pytanie o
to, jakie spo ród napojów pij najcz ciej. W grupie gimnazjalistów najcz ciej wymieniane
napoje to:

• Tiger

• Red Bull

• Be Power

• Powerade

• Adrenaline

Uczniowie szkó ponadgimnazjalnych pij cych napoje energetyczne najcz ciej
wskazywali na:

• Red Bull

• Tiger

• Be Power

• Powerade

• Burn
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11.3.  Ocena dost pno ci napojów 
energetycznych   w szkole

Co dziewi ta uczennica gimnazjum (11,9%) i co szósty ucze (15,2%) deklaruj e
zakup napojów energetycznych w szkolnym sklepiku nie stanowi dla nich wi kszego problemu.
W szko ach ponadgimnazjalnych dost pno tego rodzaju napojów jest znacznie wi ksza.
Mo na je kupi w szkolnym sklepiku zdaniem prawie po owy dziewcz t (47,8%) i ponad po owy
ch opców (52,1%).
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11,9%

55,9%

32,2%

dziewcz ta
N=488

tak nie nie wiem

15,2%

54,2%

30,6%

ch opcy
N=465

tak nie nie wiem

47,8%

17,2%

35,0%

dziewcz ta
N=564

tak nie nie wiem

52,1%19,8%

28,1%

ch opcy
N=515

tak nie nie wiem

Wykres 72: Ocena dost pno ci napojów energetycznych w szkole (sklepiku szkolnym) –
klasy III G i II PG, w podziale na p .

III klasy G

II klasy PG

Dost pno  napojów energetycznych w sklepiku szkolnym
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12. U ywanie marihuany 
lub haszyszu 

przez m odzie
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O ile alkohol i papierosy to substancje legalne, o tyle marihuana lub haszysz maj
charakter substancji nielegalnych. Pomimo to badani uczniowie cz sto deklaruj e zdobycie
takiej substancji jak marihuana nie sprawi oby im trudno ci. W klasach trzecich 48,6% uczniów
uzna o, e jest to atwe, natomiast w klasach drugich szkó ponadgimnazjalnych tak opini
wyrazi a ponad po owa badanych (58,6%).

Za trudne zdobycie marihuany lub haszyszu uzna o 24,2% trzecioklasistów i nieco
ni szy odsetek uczniów starszych – 18,9%.

Jednakowy odsetek uczniów m odszych i starszych uzna e zdobycie marihuany
by oby dla nich niemo liwe – 15,0%.

12.1.  Ocena dost pno ci marihuany 
lub haszyszu (konopi)

161

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie marihuany lub haszyszu 
(konopi), gdyby  tego chcia (a)?

Dost pno  marihuany/haszyszu

7,5%
18,9%

58,6%

15,0%

II klasy PG
N=1079

niemo liwe trudne atwe nie wiem

12,2%

24,2%

48,6%

15,0%

III klasy G
N=952

niemo liwe trudne atwe nie wiem

Wykres 73: Ocena dost pno ci marihuany/haszyszu – klasy III G i II PG.
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Dane pokazuj e w przypadku uczniów klas trzecich najcz ciej inicjacja z
marihuan mia a miejsce w wieku 14-15 lat, dotyczy to zarówno dziewcz t jak i ch opców. Co
szósta uczennica z tego rocznika (16,8%) oraz co czwarty ucze (27,0%) w nie wtedy po raz
pierwszy si gn li po wspomniane rodki. Natomiast w ród uczniów starszych dominuje wiek 16
lat lub wi cej. Pierwsze do wiadczenia z marihuan odnotowa a wówczas niemal co czwarta
dziewczyna (24,2%) i prawie co trzeci ch opiec (30,8%).

Szczegó owa analiza wskazuje, e w klasach trzecich gimnazjum 4,1% dziewcz t i
dwukrotnie wy szy odsetek ch opców (8,2%) po raz pierwszy u o marihuany jeszcze w
szkole podstawowej tj. w wieku 13 lat lub wcze niej. W ród starszych uczniów odsetek takich
wskaza by ni szy i wynosi odpowiednio: 1,1% i 2,6%.

Przedstawione wyniki wskazuj e dla uczniów m odszych najcz ciej okresem inicjacji
narkotykowej (marihuana/haszysz) by czas nauki w szkole gimnazjalnej, a dla uczniów
starszych – czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
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12.2.  Pierwszy kontakt z marihuan  lub   
haszyszem – wiek inicjacji
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12.2.  Pierwszy kontakt z marihuan  lub   
haszyszem – wiek inicjacji

Ile mia e(a)  lat, kiedy zdarzy o Ci si  PO RAZ PIERWSZY w yciu, (je li w ogóle) spróbowa  
marihuany lub haszyszu (konopi)?

74,7%

4,1%

16,8% 4,4%

dziewcz ta
N=488

nigdy
spróbowa , ale nie poda  wieku inicjacji
13 lat lub mniej

63,8%1,1%

10,9%

24,2%

dziewcz ta
N=565

nigdy 13 lat lub mniej
14-15 lat 16 lat lub wi cej

59,9%
8,2%

27,0%
4,9%

ch opcy
N=464

nigdy
spróbowa , ale nie poda  wieku inicjacji
13 lat lub mniej

Wiek inicjacji – marihuana/haszysz

III klasy G

47,3%

2,6%

19,3%

30,8%

ch opcy
N=514II klasy PG

Wykres 74: Pierwsze do wiadczenia z marihuan lub haszyszem – inicjacja – klasy III G i II
PG, wyniki w podziale na p . Uwaga: Z wykresu usuni to kategori „u ywa , ale nie poda
wieku inicjacji”, poniewa adnej z badanych grup nie odnotowano takiej odpowiedzi.
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ród uczniów trzecich klas gimnazjum przynajmniej raz w yciu pali marihuan lub
haszysz co trzeci ch opiec (40,1%) i co czwarta dziewczyna (25,3%). Stwierdzona ró nica jest
istotna statystycznie. W przypadku uczniów klas drugich odsetek u ywaj cych zarówno w ród
ch opców jak i dziewcz t by wyra nie wy szy i wynosi 52,7% (ch opcy) i 36,4% (dziewcz ta).
Istotnie cz ciej do do wiadcze z marihuan przyznawali si tu tak e ch opcy.

Analiza odsetków uczniów u ywaj cych marihuany lub haszyszu w ci gu roku
poprzedzaj cego badanie wskazuje, e w klasach trzecich takie do wiadczenie mia prawie co
trzeci ucze (32,3%) i co pi ta uczennica (20,1%). Natomiast w klasach drugich 2/5 ch opców
(42,8%) i co W obu rocznikach odnotowano istotne ró nice pomi dzy p ciami. Tu tak e w
ostatnim roku cz ciej po marihuan /haszysz si gali ch opcy.

W ci gu miesi ca poprzedzaj cego badanie marihuany u ywa o 15,8% uczniów i
9,4% uczennic z klas trzecich, a w klasach drugich 21,4% uczniów i 11,8% uczennic (w obu
rocznikach stwierdzone ró nice s istotne statystycznie).
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Odsetki uczniów, którzy cho  raz palili marihuan  lub haszysz

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488

II kl. ponadgim. ch opcy 514
II kl. ponadgim. dziewcz ta 565

Rozpowszechnienie u ywania marihuany/haszyszu
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III klasy G
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Wykres 75: Rozpowszechnienie u ywania marihuany lub haszyszu – klasy III G i II PG, wyniki
w podziale na p .

12.3.  Rozpowszechnienie u ywania  
marihuany lub haszyszu  (konopi)

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,001

p<0,01

p<0,001
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Odsetki uczniów, którzy wyra aj przekonanie, e wszyscy ich przyjaciele u ywaj
marihuany, s niskie i nie przekraczaj 1,1%.

ród trzecioklasistów 52,2% dziewcz t wyrazi o przekonanie, e kilku z ich
przyjació ywa marihuany, w ród ch opców – prawie po owa badanej grupy (47,0%). W
starszym badanym roczniku odsetki te wynosi y odpowiednio: 47,3% i 55,8%.

Co szósta uczennica gimnazjum (16,0%) i co pi ty ch opak (18,2%) uznali, e po
marihuan /haszysz si ga spora cz ich przyjació . W klasach drugich szkó
ponadgimnazjalnych tak opini wyrazi a co pi ta uczennica (20,6%) i prawie co czwarty
ucze (22,9%).

O tym, e po marihuan si ga wi kszo przyjació pisa o w badaniu 5,9% dziewcz t i
6,6% ch opców z gimnazjum oraz 4,9% dziewcz t i 5,2% ch opców ze szkó
ponadgimnazjalnych.

Reasumuj c mo na stwierdzi e zdaniem ¾ gimnazjalistek (75,2%) i prawie ¾
gimnazjalistów (72,9%) w ich najbli szym otoczeniu rówie niczym s osoby si gaj ce
po marihuan /haszysz. W ród badanych 17/18-latków tak opini wyrazi o 73,6%
dziewcz t i a 84,3% ch opców.
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12.4. U ywanie marihuany/haszyszu 
ród przyjació
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12.4. U ywanie marihuany/haszyszu 
przez  przyjació
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24,8%

52,2%

16,0%

5,9% 1,1%

dziewcz ta
N=485

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

27,1%

47,0%

18,2%

6,6% 1,1%

ch opcy
N=463

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

26,4%

47,3%

20,6%

4,9% 0,8%

dziewcz ta
N=562

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

15,7%

55,8%

22,9%

5,2% 0,4%

ch opcy
N=513

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

Wed ug Twojej oceny, ilu Twoich przyjació  pali marihuan  lub haszysz (konopie)?

Wykres 76: Ocena rozpowszechnienia u ywania marihuany lub haszyszu w ród przyjació –
klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .

ywanie marihuany/haszyszu przez przyjació

III klasy G

II klasy PG
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*UWAGA: W poni szych analizach podstaw procentowania byli
uczniowie, którzy u ywali marihuany/haszyszu w ostatnim roku przed badaniem.

ród osób, które pali y konopie w ci gu ostatnich 12 miesi cy, cz ódzkich
uczniów mówi o objawach i zachowaniach zwi zanych z u ywaniem marihuany, które
wskazuj e si ganie po t substancj stanowi w ich przypadku powa ny problem.

Uwag zwracaj nast puj ce wyniki badania (podstaw procentowania by y
osoby, które u ywa y konopi w ostatnim roku):

- 9,3% dziewcz t i 13,1% ch opców z gimnazjum zadeklarowa o, e cz sto pali o konopie
przed po udniem. Takie do wiadczenia mia o za sob wyra nie mniej starszych uczniów
- 2,5% dziewcz t i 5,3% ch opców.

- 4,2% dziewcz t i 6,5% ch opców z gimnazjum przyzna o, e cz sto pali o konopie
w samotno ci. Starsi badani uczniowie maj mniej takich do wiadcze – 3,3%,
a uczennice nie maj ich wcale.

- cz stych problemów z pami ci z powodu palenia konopi do wiadczy o 5,2% ch opców
z m odszych klas oraz 2,8% z klas starszych. W ród dziewcz t odsetki te wynios y
odpowiednio: 2,0% i 3,2%.

- 5,2% dziewcz t i ch opców z klas trzecich, u ywaj cych w ostatnim roku konopi
deklarowa o, i cz sto ich przyjaciele lub krewni zwracali si do nich z sugestiami, i
powinni ograniczy lub zaprzesta ywania konopi. Takie uwagi ze strony bliskich osób
wielokrotnie us ysza o 3,2% dziewcz t i 1,4% ch opców ze starszych klas.

- 5,2% trzecioklasistek i 4,6% trzecioklasistów zadeklarowa o, e cz sto próbowa o
w ci gu ostatniego roku ograniczy lub zaprzesta ywania konopi, co zako czy o si
niepowodzeniem. Cz ste, nieudane próby zaprzestania lub ograniczenia u ywania
konopi w czasie ostatnich 12 miesi cy ma za sob 4,5% dziewcz t z klas drugich szkó
ponadgimnazjalnych i 2,8% ch opców z tej samej grupy wiekowej.

- 1,4% ch opców z trzecich klas gimnazjum i 1,0% dziewcz t oraz starszych ch opców
przyzna o, e cz sto z powodu u ywania marihuany mia o powa ne problemy takie, jak
np. k ótnia, bójka, wypadek, z e wyniki w szkole itp.

Nale y podkre li e ró norodne, cz sto wyst puj ce przejawy uzale nienia od
konopi dotyczy y od 1,0% - 13,1% uczniów (w grupie u ywaj cych w ostatnim
roku). W starszej badanej grupie odsetek osób, które odnotowa y takie przejawy
w ost. roku nie przekroczy 5,3%.
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Przejawy uzale nienia od konopi
Czy w czasie OSTATNICH 12 MIESI CY przydarzy y Ci si  nast puj ce rzeczy: 

czy pali  konopie przed po udniem?

Wykres 77: Rozpowszechnienie palenia konopi przed po udniem – klasy III G i II PG, wyniki w
podziale na p . UWAGA: podstawa procentowania, to liczba osób, które pali y konopie w
ostatnim roku przed badaniem.
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rzadko od czasu do czasu raczej cz sto bardzo cz sto
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Przejawy uzale nienia od konopi
Czy w czasie OSTATNICH 12 MIESI CY przydarzy y Ci si  nast puj ce rzeczy: 

czy pali  konopie samotnie?

Wykres 78: Rozpowszechnienie palenia konopi samotnie – klasy III G i II PG, wyniki w podziale
na p . UWAGA: podstawa procentowania, to liczba osób, które pali y konopie w ostatnim roku
przed badaniem.
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11,1%

5,8%
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Przejawy uzale nienia od konopi
Czy w czasie OSTATNICH 12 MIESI CY przydarzy y Ci si  nast puj ce rzeczy: 

czy mia  problemy z pami ci , kiedy pali  konopie?

Wykres 79: Rozpowszechnienie problemów z pami ci w zwi zku z paleniem konopi – klasy III
G i II PG, wyniki w podziale na p . UWAGA: podstawa procentowania, to liczba osób, które
pali y konopie w ostatnim roku przed badaniem.
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4,6% 6,4%
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Przejawy uzale nienia od konopi
Czy w czasie OSTATNICH 12 MIESI CY przydarzy y Ci si  nast puj ce rzeczy:

czy Twoi przyjaciele lub krewni mówili Ci, e powiniene  ograniczy  lub zaprzesta  
ywania konopi?

Wykres 80: Odsetki uczniów, którzy odnotowali sugestie przyjació lub krewnych dotycz ce
konieczno ci ograniczenia lub zaprzestania palenia konopi – klasy III G i II PG, wyniki w podziale
na p . UWAGA: podstawa procentowania, to liczba osób, które pali y konopie w ostatnim roku
przed badaniem.
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Przejawy uzale nienia od konopi
Czy w czasie OSTATNICH 12 MIESI CY przydarzy y Ci si  nast puj ce rzeczy: czy 

próbowa  bezowocnie ograniczy  lub zaprzesta  u ywania konopi?

Wykres 81: Odsetki uczniów, którzy podj li bezowocne próbny ograniczenia lub zaprzestania
ywania konopi – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p . UWAGA: podstawa

procentowania, to liczba osób, które pali y konopie w ostatnim roku przed badaniem.
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Przejawy uzale nienia od konopi
Czy w czasie OSTATNICH 12 MIESI CY przydarzy y Ci si  nast puj ce rzeczy: czy 

mia  z powodu u ywania konopi jakie  problemy (k ótnia, bójka, wypadek, z e 
wyniki w szkole itp.)

Wykres 82: Odsetki uczniów, którzy do wiadczyli k ótni, bójek itp. z powodu u ywania konopi –
klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p . UWAGA: Podstawa procentowania, to liczba
osób, które pali y konopie w ostatnim roku przed badaniem.
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Po marihuan /haszysz w ci gu ostatnich 30 dni si gn o 12,5% uczniów klas trzecich
gimnazjum i 16,4% uczniów klas drugich szkó ponadgimnazjalnych (ró nica istotna
statystycznie, p<0,05). W klasach trzecich odsetek ch opców u ywaj cych tej substancji
przewy sza odsetek dziewcz t: 15,8% vs. 9,4%. W klasach drugich szkó ponadgimnazjalnych
tak e by wy szy w ród ch opców i wynosi odpowiednio 21,4 % i 11,8%.

Incydentalni u ytkownicy marihuany/haszyszu (pal cy w ci gu ostatnich 30 dni 1-2
razy) stanowili 5,9% dziewcz t i 8,9% ch opców w klasach trzecich oraz 7,9% dziewcz t i
11,5% ch opców i w klasach drugich.

3-9 razy w ci gu ostatniego miesi ca po marihuan /haszysz si gn o 3,2% uczniów i
2,3% uczennic z klas III i odpowiednio: 6,1 % i 2,4% z klas drugich. Mo na wnioskowa e
regularnie (10 i wi cej razy) tej substancji u ywaj podobne odsetki ch opców z m odszej i ze
starszej grupy wiekowej – odpowiednio 3,7% i 3,8%.

odzi problem cz stego lub regularnego u ywania marihuany dotyczy wi c przede
wszystkim ch opców.
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Ile razy, (je li w ogóle) zdarzy o Ci si  u ywa  marihuany lub haszyszu (konopi) w 
ci gu ostatnich 30 dni? 
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Wykres 83: Rozpowszechnienie u ywania konopi w ci gu ostatnich 30 dni – klasy III G i II
PG, wyniki w podziale na p .
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12.6. Cz stotliwo  si gania po marihuan  
lub haszysz w okresie ostatnich 30 dni
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W badaniu pytano uczniów, czy okazali si odporni na namowy innych osób
dotycz ce u ywania marihuany. Przedstawione wyniki dotycz grupy uczniów, którzy nigdy
dot d nie u ywali marihuany, ale spotkali si z propozycjami jej spróbowania. W klasach
trzecich rezygnacj ze spróbowania marihuany pomimo okazji zadeklarowa o 48,6% dziewcz t i
51,4% ch opców, którzy nigdy jej nie u ywali. W przypadku starszego rocznika takiej odpowiedzi
udzieli wy szy odsetek badanych - 56,0% dziewcz t i 64,2% ch opców nie maj cych do wiadcze z

ywaniem marihuany. Najcz ciej taka sytuacja w opinii badanych mia a miejsce 1-2 razy (od
32,5% do 43,7% wskaza ). 3-5 razy tak sytuacj odnotowa a co trzecia dziewczyna z gimnazjum
(35,1%) i prawie co trzeci ch opiec (31,3%) oraz co czwarta dziewczyna (28,2%) i ch opiec (28,9%)
z klas drugich. Nieskorzystanie z takiej okazji nadarzaj cej si wielokrotnie (6 lub wi cej razy)
zadeklarowa o 26,7% m odszych uczniów i 21,2% uczennic oraz 38,6% uczniów starszych i 29,7%
uczennic z tego samego rocznika.

12.7. Umiej tno  odmawiania na propozycj   
spróbowania marihuany lub haszyszu

177

Ile razy mia e(a)  okazj  spróbowa  marihuany lub haszyszu, ale nie zrobi e(a)  tego?
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Wykres 84: Odsetki uczniów, którzy mieli okazj spróbowa marihuany lub haszyszu, ale
odmówili – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .

Umiej tno  odmawiania – konopie 
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Ch opcy cz ciej ni dziewcz ta wydawali pieni dze na zakup marihuany.

ród uczennic klas trzecich gimnazjum 7,0% zadeklarowa o, e w ci gu
ostatnich 30 dni ponios o wydatki zwi zane z zakupem konopi. W przypadku ch opców
takiej odpowiedzi udzieli o dwukrotnie wi cej badanych z tego rocznika (14,5%). W
drugich klasach szkó ponadgimnazjalnych do takich wydatków przyzna o si 6,5%
dziewcz t i 15,6% ch opców (blisko co szósty!).

Na zakup konopi uczniowie przeznaczali najcz ciej 1-25 z miesi cznie (2,9% - 8,5%
badanych). Wydatkowanie znacznych rodków na zakup konopi (26-100 z miesi cznie) w
ostatnim miesi cu przed badaniem zadeklarowa o 1,4% dziewcz t z trzecich klas gimnazjum i
3,1% uczennic z drugich klas szkó ponadgimnazjalnych. W ród ch opców z trzecich klas
gimnazjum wska nik ten wynosi 3,8%, natomiast w ród ch opców starszych kszta towa si na
poziomie 5,4%.

Odsetek osób, które na konopie wyda y w ostatnim miesi cu wi cej ni 100 z
ród ch opców 2,2% w ród gimnazjalistów oraz 4,5% w ród uczniów szkó

ponadgimnazjalnych, w przypadku dziewcz t nie przekroczy 1,0%.
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Wydatki na zakup konopi – ostatnie 30 dni

0 z 1-25 z 26-50 z 51-100 z powy ej
100 z

III klasy G dz. 
N=482

93,0% 5,0% 0,8% 0,6% 0,6%

III klasy G ch.
N=460

85,5% 8,5% 2,1% 1,7% 2,2%

II klasy PG dz. 
N=558

93,5% 2,9% 2,4% 0,7% 0,5%

II klasy PG ch.
N=509

84,4% 5,7% 2,9% 2,5% 4,5%

Tabela 11: Wydatki uczniów na zakup konopi w ci gu ostatnich 30 dni przed badaniem –
klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .

12.8. Wydatki zwi zane z kupowaniem
marihuany, alkoholu i papierosów
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Znacznie wy szy odsetek badanych, ni w przypadku konopi deklarowa e w ostatnim
miesi cu poniós wydatki na alkohol oraz papierosy. Na zakup napojów alkoholowych wi cej
wydawali starsi badani uczniowie w porównaniu z m odszymi. Dziewcz ta w porównaniu
z ch opcami cz ciej wydawa y na ten cel nieco mniejsze kwoty. Na alkohol 26-100 z
wyda o 29,8% dziewcz t i 33,1% ch opców z II klas szkó ponadgimnazjalnych. Kwot
powy ej 100 z przeznaczy a na ten cel co trzynasta dziewczyna (7,5%) i co siódmy
ch opiec z tego rocznika (15,2%). W klasach III gimnazjum kwot 26-100 z przeznaczy o na
alkohol 13,4% dziewcz t i 17,3% ch opców, a powy ej 100 z wyda o na ten cel odpowiednio:
2,1% i 4,1% m odszych uczniów. 7,4% ch opców i 6,8% dziewcz t ucz cych si w gimnazjum
wyda o w ostatnim miesi cu powy ej 50 z na zakup papierosów. W szko ach
ponadgimnazjalnych takie koszty ponios a ju co dziewi ta uczennica (11,3%) i co ósmy
ucze (12,5%).

Wydatki na zakup papierosów – ostatnie 30 dni

Wydatki na zakup alkoholu – ostatnie 30 dni
0 z 1-25 z 26-50 z 51-100 z powy ej

100 z

III klasy G dz. 
N=482

49,0% 35,5% 8,7% 4,7% 2,1%

III klasy G ch.
N=460

42,9% 35,7% 12,6% 4,7% 4,1%

II klasy PG dz. 
N=557

22,5% 40,2% 18,4% 11,4% 7,5%

II klasy PG ch.
N=513

18,2% 33,5% 18,6% 14,5% 15,2%

0 z 1-25 z 26-50 z 51-100 z powy ej
100 z

III klasy G dz. 
N=486

72,1% 16,3% 4,8% 3,2% 3,6%

III klasy G ch.
N=460

75,5% 11,6% 5,5% 3,2% 4,2%

II klasy PG dz. 
N=560

66,4% 15,5% 6,8% 6,1% 5,2%

II klasy PG ch.
N=509

67,5% 12,1% 7,9% 5,4% 7,1%

Tabela 12: Wydatki uczniów na zakup alkoholu i papierosów w ci gu ostatnich 30 dni przed badaniem
– klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p . Strza kami oznaczono wzrost odsetków.

12.8.  Wydatki zwi zane z kupowaniem
marihuany, alkoholu i papierosów
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W badaniu zapytano uczniów o prawdopodobie stwo wyst pienia okre lonych
zdarze i stanów zwi zanych z paleniem marihuany lub haszyszu. Zdarzenia te, to:

• bardziej intensywne postrzeganie rzeczy,

• trudno ci z prowadzeniem rozmowy, utrata w tku my lenia,

• mniejsza nie mia ,

• trudno ci z koncentracj ,

• zwi kszenie otwarto ci, zwi kszenie intensywno ci rado ci, zwi kszenie intensywno ci
do wiadcze , zmniejszenie zahamowa oraz poczucie bycia prze ladowanym przez
innych.

W klasach trzecich gimnazjum za pewne lub ca kiem prawdopodobne bardziej
intensywne postrzeganie rzeczy po u yciu marihuany/haszyszu uzna rednio co szósty
ucze (16,7%), a w klasach drugich szkó ponadgimnazjalnych – co pi ty (20,6%). Natomiast
za niemo liwe uzna o to 23,0% m odszych oraz 20,1% starszych uczniów. Trudno ci
z prowadzeniem rozmowy za prawdopodobne uzna o 16,6% trzecioklasistów i 14,6% uczniów
szkó ponadgimnazjalnych. Za niemo liwe: 23,5% m odszych i 23,0% starszych uczniów.
O utracie w tku my lenia jako efekcie bardzo prawdopodobnym lub pewnym napisa o 24,0%
uczniów klas trzecich i 21,6% uczniów klas drugich. Za niemo liwe uzna o pojawienie si
takiego efektu: 22,8% m odszych i 21,0% starszych uczniów.

O tym, e jest bardzo prawdopodobne, i po u yciu marihuany zmniejszy si
nie mia przekonany by prawie co trzeci gimnazjalista (32,3%) i ucze szko y
ponadgimnazjalnej (30,2%). Na to, e wysoce prawdopodobne s trudno ci z koncentracj
wskaza o 26,1% uczniów klas trzecich i 25,9% z klas drugich.

Zwi kszenie otwarto ci uzna o za bardzo prawdopodobne lub pewne po u yciu
marihuany a 38,4% uczniów klas trzecich i 37,2% uczniów klas drugich. Ponad 40% uczniów
w obu rocznikach pisa a o zwi kszeniu intensywno ci rado ci (42,0% - uczniowie m odsi
i 43,7% - starsi), a oko o 1/3 badanych o zwi kszeniu intensywno ci do wiadcze (29,2% -
uczniowie m odsi i 33,0% - starsi). Ponad 31% uczniów m odszych (31,2%) i prawie 30%
starszych (29,6%) wyrazi o przekonanie, e po u yciu marihuany jest mo liwe zmniejszenie
zahamowa . Ponad 34% uczniów w klasach trzecich (34,8%) i podobny odsetek uczniów
w klasach drugich (34,0%) zanegowa e po u yciu wspomnianej substancji mo na czu si
prze ladowanym przez innych. Za ca kiem prawdopodobne lub pewne uzna o to 7,0%

odszych i 7,9% starszych badanych.

Poznanie oczekiwa odzie y zwi zanych z u ywaniem substancji
psychoaktywnych jest istotne z punktu widzenia przygotowywania oddzia ywa
profilaktycznych, zw aszcza edukacji przekazuj cej rzeteln wiedz na temat ich
dzia ania, „rozbijaj ” cz sto funkcjonuj ce w ród m odzie y mity i stereotypy.
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12.9.  Oczekiwania zwi zane z u ywaniem 
marihuany i haszyszu 
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Oczekiwania zwi zane z u ywaniem marihuany/haszyszu

Wykres 85: Oczekiwania uczniów zwi zanych z u ywaniem marihuany/haszyszu – klasy III
G i II PG.

6,2%

6,7%

7,6%

9,0%

5,2%

5,5%

3,2%

3,4%

5,8%

5,4%

19,7%

19,4%

22,6%

23,3%

16,4%

18,5%

11,4%

13,2%

14,8%

11,3%

42,5%

43,1%

39,5%

37,8%

43,5%

39,3%

42,3%

41,8%

49,7%

51,5%

13,2%

11,2%

11,4%

8,5%

13,9%

13,9%

20,1%

18,1%

9,6%

8,8%

18,4%

19,6%

18,9%

21,4%

21,0%

22,8%

23,0%

23,5%

20,1%

23,0%

0% 25% 50% 75% 100%

II kl. ponadgimn.

III kl. gim. 

II kl. ponadgimn.

III kl. gim. 

II kl. ponadgimn.

III kl. gim.

II kl. ponadgimn.

III kl. gim.

II kl. ponadgimn.

III kl. gim.

pewne ca kiem prawdopodobne mo e ma o prawdopodobne niemo liwe

C. Utrata w tku my lenia

D. Mniejsza nie mia

E. Trudno ci z koncentracj

A. Bardziej intensywne postrzeganie rzeczy

B. Trudno ci z prowadzeniem rozmowy

N
A B C D E

III kl. gim. 908 908 905 908 906

II kl. ponadgim. 1008 1014 1012 1014 1012

12.9.  Oczekiwania zwi zane z u ywaniem 
marihuany i haszyszu 
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12.9.  Oczekiwania zwi zane z u ywaniem 
marihuany i haszyszu 

Oczekiwania zwi zane z u ywaniem marihuany/haszyszu
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10,3%
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25,6%

27,9%

37,4%

38,7%

42,8%

40,8%

43,5%

45,0%

36,2%

36,9%

39,7%

39,2%

20,7%

19,5%

9,6%
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7,4%

7,1%

5,5%

5,4%

6,8%

6,1%

34,0%

34,8%

18,0%

18,6%

16,1%

18,7%

14,6%

15,7%

16,3%

16,3%

0% 25% 50% 75% 100%

II kl. ponadgimn.

III kl. gim. 

II kl. ponadgimn.

III kl. gim. 

II kl. ponadgimn.

III kl. gim.

II kl. ponadgimn.

III kl. gim.

II kl. ponadgimn.

III kl. gim.

pewne ca kiem prawdopodobne mo e ma o prawdopodobne niemo liwe

F. Zwi kszenie otwarto ci

G. Zwi kszenie intensywno ci rado ci

H. Zwi kszenie intensywno ci do wiadcze

I. Zmniejszenie zahamowa

J. Poczucie bycia prze ladowanym przez innych

Wykres 86: Oczekiwania uczniów zwi zanych z u ywaniem marihuany/haszyszu – klasy III G i
II PG.

N
F G H I J

III kl. gim. 906 907 906 908 908

II kl. ponadgim. 1010 1011 1009 1008 1010
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12.10.  Nasilenie pozytywnych oczekiwa  
zwi zanych z u ywaniem marihuany 

W trakcie analiz odnotowano, e wska nik sumaryczny ze skal dotycz cych
pozytywnych oczekiwa zwi zanych z ywaniem marihuany stanowi
dobr , samodzielna skal . Utworzono wi c zmienn pn. Nasilenie pozytywnych oczekiwa
zwi zanych z u ywaniem marihuany, sumuj c punkty wyliczone na podstawie odpowiedzi
na pytania ankiety dotycz ce pozytywnych efektów/sytuacji zwi zanych z piciem alkoholu
(64 A,D,F,G,H,I).

Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi w klasach trzecich gimnazjum:
0,924, za w klasach drugich PG- 0,933. Zmienna mo e przyjmowa warto ci od 6-30.

redni warto w klasach III G: M=17,75, SD=6,07 w II G: M=17,98 SD=6,11.

W pierwszej kolejno ci analizowano zwi zek pomi dzy wiekiem a Nasileniem pozytywnych
oczekiwa dotycz cych u ywania marihuany. By a ona istotnie zbli ona w klasach trzecich
gimnazjum i w drugich szkó ponadgimnazjalnych (brak istotnej ró nicy). W badaniu nie
odnotowano w adnym z badanych roczników ró nicy pomi dzy nasileniem pozytywnych
oczekiwa zwi zanych z u ywaniem marihuany w ród ch opców i dziewcz t.

Nasilenie pozytywnych oczekiwa  zwi zanych z u ywaniem 
marihuany/haszyszu

Wykres 87: Nasilenie pozytywnych oczekiwa zwi zanych z u ywaniem marihuany/haszyszu -
klasy III G i II PG, warto ci rednich.
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Odsetek ch opców uznaj cych zapalenie haszyszu 1-2 razy za bardzo ryzykowne jest
nieco ni szy ni w przypadku dziewcz t. W klasach trzecich o tym, e takie zachowanie niesie
ze sob du e ryzyko by o przekonanych 19,8% uczniów i 23,6% uczennic. W klasach drugich
odsetki te wynosi y odpowiednio: 17,3% i 21,4%. Najwi kszy odsetek osób przekonanych, e
ryzyko to nie istnieje b jest ma e odnotowano w ród ch opców (w obu grupach wiekowych:
60,5% - starsi i 51,2% - m odsi). Ch opcy przejawiaj wi ksz sk onno do bagatelizowania
zagro zwi zanych z paleniem marihuany lub haszyszu ni dziewcz ta – w porównaniu z
nimi o braku ryzyka, b ma ym jego prawdopodobie stwie przekonanych by o 46,6%
starszych uczennic i 43,1% m odszych. Brak wiedzy na ten temat deklarowa rednio co
dziewi ty ucze z gimnazjum (11,1%) i co jedenasta uczennica (9,0%). W starszej grupie
wiekowej 8,0 uczniów i 6,6% uczennic.

Regularne palenie marihuany za wysoce ryzykowne uzna o 57,4% ch opców i 78,5%
dziewcz t z klas trzecich oraz 52,1% uczniów i 79,0% uczennic z klas drugich. Jak wida
wyra nie wi ksz tendencj do dostrzegania ryzyka w takich zachowaniach maj
dziewcz ta.
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Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykuj , e sobie zaszkodz  (zdrowotnie lub w inny 
sposób), je li próbuj  1 raz lub 2 razy marihuany lub haszyszu?

Wykres 88: Ocena ryzyka zwi zanego z jednorazowymi eksperymentami z u ywaniem
marihuany lub haszyszu – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .
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8,0%

9,0%

11,1%

0% 25% 50% 75% 100%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

nie ma ryzyka ma e ryzyko umiarkowane ryzyko du e ryzyko nie wiem

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488
II kl. ponadgim. ch opcy 514
II kl. ponadgim. dziewcz ta 565  

Ryzyko zwi zane z u ywaniem marihuany

12.11.  Ocena ryzyka zwi zanego 
z u ywaniem marihuany / haszyszu
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12.11.  Ocena ryzyka zwi zanego  
z u ywaniem marihuany / haszyszu

Ryzyko zwi zane z u ywaniem marihuany

Wykres 89: Ocena ryzyka zwi zanego ze sporadycznym oraz regularnym u ywaniem
marihuany lub haszyszu – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .

Jak bardzo, ludzie ryzykuj , e zaszkodz  sobie gdy pal  marihuan  lub haszysz od 
czasu do czasu?
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Jak bardzo ludzie ryzykuj , e sobie zaszkodz  sobie gdy pal  marihuan  lub haszysz 
regularnie?
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Ponad po owa uczniów ze wszystkich badanych grup zadeklarowa a, e zna miejsca, w
których mo na kupi marihuan /haszysz (54,6% - 68,0%!).

29,3% ch opców i 17,0% dziewcz t ucz cych si w klasach drugich szkó
ponadgimnazjalnych stwierdzi o, e gdyby chcieli, bez trudu nabyliby marihuan w parku lub
na ulicy. Tak mo liwo zadeklarowa o odpowiednio 23,0% i 19,6% uczniów m odszych.
Równie wysoki by odsetek badanych, którzy wyrazili opini e miejscem zakupu by aby
dyskoteka lub bar - deklaracj tak o 22,1% dziewcz t starszych i 19,0% dziewcz t

odszych oraz w ród ch opców odpowiednio: 21,3% 12,1%. Szko w tym kontek cie
wskaza o 11,7% - 16,7% uczniów oraz 7,6% - 11,2% uczennic. rednio co ósmy/dziewi ty
badany ucze wskaza atwo kupi by marihuan za po rednictwem Internetu (8,7% -
12,8%).

Najwy sze odnotowane w badaniu odsetki uczniów wskaza y, e wspomniany
narkotyk mo na kupi w innym miejscu ni wskazane powy ej – tak opini
sformu owa o 34,2% dziewcz t i 40,0% ch opców z klas starszych oraz 27,0% dziewcz t i
30,2% ch opców z klas m odszych.
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12.12. Ocena dost pno ci marihuany 
lub haszyszu w wybranych miejscach
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12.12. Ocena dost pno ci marihuany 
lub haszyszu w wybranych miejscach

187

W których miejscach, z ni ej podanych, móg by  (mog aby ) atwo kupi  marihuan  
lub haszysz, gdyby  tego chcia (a)?
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40,0%
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0% 20% 40% 60%

II 
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III gim. dz.

III gim. ch.

nie znam takich miejsc na ulicy, w parku itp.
w szkole na dyskotece, w barze itp.
przez Internet w innym miejscu

Miejsca dost pno ci marihuany/haszyszu

Wykres 90: Odsetki uczniów, którzy wskazali, e zdobycie marihuany/haszyszu by oby dla nich
atwe w poszczególnych miejscach – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .

N
III kl. gim. ch opcy 452
III kl. gim. dziewcz ta 483
II kl. ponadgim. ch opcy 507

II kl. ponadgim. dziewcz ta 558
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13. Rozpowszechnienie u ywania innych 
narkotyków

W badaniu pytano m odzie zarówno o substancje, które s powszechnie dost pne na
rynku (leki przeciwbólowe i nasenne, sterydy anaboliczne i substancje wziewne), jak i o
substancje nielegalne (narkotyki).

Pocz wszy od 1995 r. cykliczne ogólnopolskie badania dotycz ce u ywania
substancji psychoaktywnych uruchomi Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w ramach
mi dzynarodowego projektu ESPAD (Europejski Program Bada Szkolnych nad U ywaniem
Alkoholu i innych Substancji Psychoaktywnych).

Pierwszy pomiar przeprowadzony w 1995 r. pozwoli stwierdzi , i najbardziej
rozpowszechnion nielegaln substancj psychoaktywn przetwory konopi indyjskich, czyli
marihuana lub haszysz, po które w ci gu ostatnich 12 miesi cy si ga o wówczas ok. 7%

odszych (pierwszoklasistów) i 10% starszych (trzecioklasistów) uczniów szkó rednich. Na
drugim miejscu znalaz y si legalne substancje wziewne (kleje, aerozole), u ywane przez

odzie w celu odurzania si (4,3% – w m odszej grupie badanych oraz 2,8% w starszej).
Eksperymentowanie z pozosta ymi narkotykami mia o jedynie ladowy charakter i nie
przekracza o 1% badanych populacji. Sytuacja ta zmieni a si jednak ju pod koniec lat 90-
tych. W kolejnej edycji bada ESPAD – 1999 nadal na pierwszym miejscu w ród
najpopularniejszych narkotyków figurowa a marihuana, ale ju na drugiej pozycji znalaz a si
amfetamina. Do si gania po ten gro ny narkotyk – w ci gu ostatniego roku – przyzna o si
wówczas prawie 7% m odszych i niemal 8% starszych badanych uczniów (oznacza o to 8-
krotny wzrost w stosunku do po owy lat 90-tych).

Edycja bada ESPAD z 2003 r. pokaza a nam kilka interesuj cych zmian na scenie
narkotykowej kraju. Przede wszystkim odnotowano dalszy wzrost odsetka uczniów, którzy
deklarowali u ywanie przetworów konopi (marihuany lub haszyszu) w ci gu ostatniego roku.

Wyra ne zmiany w stosunku do poprzednich bada odnotowano w ostatniej edycji
projektu ESPAD w 2007 r. Odsetek uczniów trzecich klas gimnazjum którzy w ci gu ostatnich
12 miesi cy palili marihuan lub haszysz spad o jedn czwart – z 14,5% w 2003 do 10,9% w
2007 r. Zmniejszy si odsetek starszej m odzie y u ywaj cej tego narkotyku, uczniów drugich
klas szkó ponadgimnazjalnych. W badaniach z 2007 r. uzyskano wynik ni szy a o jedn
trzeci w stosunku do wyników bada ESPAD z 2003 r. (spadek z 26,1% w 2003 r. do 17,4% w
2007r.). W przypadku u ywania amfetaminy uzyskano ni sze wska niki u ywania tej substancji
ni w roku 2003, w szczególno ci w grupie 17/18-latków.
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Jako niemo liw do zdobycia uzna o amfetamin 24,7% badanych trzecioklasistów i
nieco mniej – 17,2% uczniów klas drugich. W obu rocznikach zbli ony by odsetek osób, które
nie potrafi y jednoznacznie odpowiedzie na to pytanie, wynosi on odpowiednio 19,7% i 22,9%.
Podobne odsetki uczniów z klas trzecich i drugich zadeklarowa y, e zdobycie amfetaminy jest
atwe (20,8% - m odsi uczniowie i 21,8% - starsi) Dla porównania w badaniach
ogólnopolskich ESPAD 2007 jako atwe zdobycie amfetaminy okre li o ponad 17% uczniów

odszych, a w klasach drugich szkó ponadgimnazjalnych ponad 26%.

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie amfetaminy, gdyby  tego chcia (a)?

24,7%

34,8%

20,8%

19,7%

III klasy G
N=944

niemo liwe trudne atwe nie wiem

17,2%

38,1%
21,8%

22,9%

II klasy PG
N=1077

niemo liwe trudne atwe nie wiem

Dost pno amfetaminy

Wykres 91: Ocena dost pno ci amfetaminy – klasy III G i II PG.
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W klasach trzecich gimnazjum odnotowano 6,3% ch opców i 5,4%
dziewcz t, które przyzna y, e przynajmniej raz w yciu spróbowa y amfetaminy. W
przypadku uczniów drugich klas szkó ponadgimnazjalnych odsetek u ywaj cych
ch opców kszta towa si na poziomie 7,0%, a dziewcz t - 6,1%. Odnotowana ró nica nie
jest istotna statystycznie.

W ci gu ostatniego roku w klasach trzecich amfetaminy u ywa o 4,4% ch opców i
podobny odsetek dziewcz t - 3,3%. W drugich klasach szkó ponadgimnazjalnych po ten
rodek w ostatnim roku si gn o 4,9% uczniów i 2,4% uczennic (ró nica istotna statystycznie).

W ostatnim miesi cu przed badaniem po amfetamin si gn y stosunkowo niskie
odsetki dziewcz t i ch opców z obu badanych roczników. W klasach trzecich gimnazjum
wynosi y one 0,4% - ch opcy oraz 0,6% - dziewcz ta, za w klasach drugich szkó
ponadgimnazjalnych by y nieco wy sze i liczy y odpowiednio: 1,4% oraz 1,0%.

Porównania z wynikami odnotowanymi w ramach bada ESPAD prowadzonych w roku
2007 w odzi zosta y zaprezentowane w ko cowej cz ci niniejszego raportu.

13.1. Amfetamina
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Odsetek uczniów, którzy cho  raz za yli amfetamin

Wykres 92: Rozpowszechnienie u ywania amfetaminy – klasy III G i II PG, wyniki w podziale
na p .

Rozpowszechnienie u ywania amfetaminy

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488

II kl. ponadgim. ch opcy 514
II kl. ponadgim. dziewcz ta 565

6,3%
4,4%

0,4%

5,4%
3,3% 0,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

w yciu w ci gu ostatniego roku w ci gu ostatnich 30 dni

ch opcy dziewcz ta

7,0%
4,9%

1,4%

6,1%

2,4%
1,0%0%

2%

4%

6%

8%

10%

w yciu w ci gu ostatniego roku w ci gu ostatnich 30 dni

ch opcy dziewcz ta

p<0,05

III klasy G

II klasy PG

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

n.i.

13.1. Amfetamina
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Za ywanie amfetaminy w okresie 30 dni poprzedzaj cych badanie odnotowano w
przypadku 1,4% ch opców i 1,0% dziewcz t z klas drugich szkó ponadgimnazjalnych. W
przypadku trzecich klas gimnazjum odsetki te kszta towa y si na poziomie 0,4% w grupie
ch opców i 0,6% w grupie dziewcz t.

W przypadku zaledwie 0,4% uczennic oraz 0,2% uczniów z klas trzecich gimnazjum
ywanie amfetaminy w ci gu ostatniego miesi ca nie mia o charakteru incydentalnego i

zdarzy o si wi cej ni 3 razy w miesi cu. W grupie uczniów z klas drugich szkó
ponadgimnazjalnych odsetek ten wynosi 0,2%, zarówno w ród ch opców jak i dziewcz t.

13.1. Amfetamina

ywanie amfetaminy – ostatnie 30 dni

Tabela 13: Cz stotliwo ywania amfetaminy w ci gu 30 dni przed badaniem – klasy III G i
II PG, wyniki w podziale na p . Strza kami oznaczono wzrost odsetków.

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G dz. 
N=488

99,4% 0,2% 0,4% 0,0%

III klasy G ch.
N=464

99,6% 0,2% 0,2% 0,0%

II klasy PG dz. 
N=565

99,0% 0,8% 0,2% 0,0%

II klasy PG ch.
N=514

98,6% 1,2% 0,2% 0,0%
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Dla co pi tego ucznia klasy trzeciej gimnazjum (21,2%) zdobycie ecstasy by oby atwe.
Ponad 1/3 uzna a, e jest to trudne (34,3%), a 22,9% e wr cz niemo liwe. W klasach drugich
odsetek osób wskazuj cych, e zdobycie ecstasy jest ich zdaniem atwe by podobny, jak w
przypadku uczniów m odszych i wynosi 23,4%. Równie podobny odsetek badanych z tego
rocznika stwierdzi e by oby to trudne (35,7%). Starsi uczniowie rzadziej ni odsi
deklarowali, e zdobycie tego narkotyku by oby niemo liwe (16,5%).

Dla porównania w badaniach ogólnopolskich ESPAD 2007 jako atwe do zdobycia
uzna o ecstasy oko o 15% uczniów klas trzecich i ponad 21% uczniów klas drugich. Odsetki
odnotowane w odzi s wi c w klasach III G nieco wy sze od tych odnotowanych w badaniu
ogólnopolskim sprzed 4 lat.

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie ecstasy, gdyby  tego chcia (a)?

Dost pno  ecstasy

Wykres 93: Ocena dost pno ci ecstasy – klasy III G i II PG.

22,9%

34,3%
21,2%

21,6%

III klasy G
N=944

niemo liwe trudne atwe nie wiem

16,5%

35,7%
23,4%

24,4%

II klasy PG
N=1078

niemo liwe trudne atwe nie wiem

13.2. Ecstasy
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Analiza zgromadzonych danych pokazuje, e przynajmniej raz w yciu ecstasy za o
5,5% ch opców i 2,9% dziewcz t z trzecich klas gimnazjum. W przypadku uczniów drugich klas
szkó ponadgimnazjalnych odsetki by y nieco mniejsze i wynosi y odpowiednio 5,4% i 2,4%.

W klasach trzecich w ci gu ostatniego roku po ecstasy si gn o 3,0% ch opców i 0,8%
dziewcz t (ró nica istotna statystycznie). Natomiast w klasach drugich szkó
ponadgimnazjalnych odsetek ten w przypadku ch opców by podobny i wynosi 2,9%, a w
grupie dziewcz t kszta towa si na poziomie 1,7% (ró nica nieistotna).

Dla porównania w badaniu ogólnopolskim ESPAD z 2007 roku ród uczniów klas
trzecich odnotowano 1,6% ch opców, którzy si gn li po amfetamin w ostatnim roku i 1%
uczennic. W grupie uczniów z klas drugich szkó ponadgimnazjalnych odsetki te wynosi y
odpowiednio: 3,3% i 1,6%.

W ostatnim miesi cu przed badaniem po ecstasy si gn o zaledwie 0,6% uczniów i
0,2% uczennic z klas trzecich gimnazjum. W klasach drugich ódzkich szkó
ponadgimnazjalnych odsetki te wynosi y 1,6% w ród ch opców i 0,5% w ród dziewcz t -
odnotowane ró nice nie s jednak istotne statystycznie.

13.2. Ecstasy



Instytut  Psychologii  Zdrowia  PTP
196

Odsetki uczniów, którzy cho  raz za yli ecstasy

N
III kl. gim. ch opcy 464

III kl. gim. dziewcz ta 487
II kl. ponadgim. ch opcy 514
II kl. ponadgim. dziewcz ta 564

Wykres 94: Rozpowszechnienie u ywania ecstasy – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na
.

Rozpowszechnienie ecstasy

5,5%

3,0%
0,6%

2,9%

0,8% 0,2%
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

w yciu w ci gu ostatniego roku w ci gu ostatnich 30 dni

ch opcy dziewcz ta

5,4%

2,9%
1,6%

2,4%
1,7%

0,5%0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

w yciu w ci gu ostatniego roku w ci gu ostatnich 30 dni

ch opcy dziewcz ta

III klasy G

II klasy PGp<0,01

n.i.

n.i.

p<0,05

n.i.

n.i.

13.2.  Ecstasy
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1,4% uczniów i zaledwie 0,3% uczennic drugich klas szkó ponadgimnazjalnych si gn o
po ecstasy w ostatnim miesi cu 1-2 razy. W przypadku uczniów trzecich klas gimnazjum odsetki
te by y ni sze i wynosi y odpowiednio 0,4% i 0,2%. Cz ste u ywanie tego narkotyku w ostatnim
czasie zadeklarowa o 0,2% dziewcz t i ch opców ze szkó ponadgimnazjalnych oraz 0,2%

odszych ch opców.

ywanie ecstasy zarówno przez uczniów starszych jak i m odszych nale y uzna za
incydentalne, co nie oznacza, e mo na zlekcewa takie eksperymenty. Ecstasy to narkotyk
bardzo popularny w ród m odzie y sp dzaj cej czas w klubach i dyskotekach, cz sto osoby

ywaj ce go staraj si „uatrakcyjni ” swoje do wiadczenia mieszaj c wspomniany rodek z
alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi. Pierwsze próby z ecstasy mog prowadzi
do tego typu zachowa ryzykownych.

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G dz. 
N=487

99,8% 0,2% 0,0% 0,0%

III klasy G ch.
N=464

99,4% 0,4% 0,2% 0,0%

II klasy PG dz. 
N=564

99,5% 0,3% 0,2% 0,0%

II klasy PG ch.
N=514

98,4% 1,4% 0,2% 0,0%

ywanie ecstasy – ostatnie 30 dni

Tabela 14: Cz stotliwo ywania ecstasy w ci gu 30 dni przed badaniem – klasy III G i II
PG, wyniki w podziale na p .

13.2.  Ecstasy
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Jak pokazuj dane, w klasach trzecich gimnazjum 23,9% dziewcz t i mniej – 15,4%
ch opców uzna o, e kilku ich przyjació ywa ecstasy. Odsetki tych, którzy stwierdzili, e robi
to sporo ich znajomych, wi kszo z nich lub wszyscy by y wynosi y 4,4% w ród dziewcz t i
2,7% w ród ch opców z tej grupy wiekowej. O fakcie si gania po ecstasy przez przyjació
by a przekonana przesz o co czwarta gimnazjalistka (28,3%), odsetek ch opców z tego
samego rocznika by ni szy i wynosi 18,1% (co szósty).

W klasach drugich szkó ponadgimnazjalnych odsetek dziewcz t, które wskaza y, e
kilku ich przyjació ywa ecstasy wynosi 18,6%, a 2,6% uzna o, e takie zachowania
podejmuje sporo ich znajomych, wi kszo lub wszyscy. W ród ch opców odsetki te wynosi y
odpowiednio 23,7% i 2,0%. Oznacza to, e o fakcie si gania po ecstasy przez przyjació
by o przekonanych ogó em 21,2% dziewcz t i 25,7% ch opców ze starszego badanego
rocznika (II klasy PG).

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

III klasy G dz. 
N=486

71,7% 23,9% 4,2% 0,2% 0,0%

III klasy G ch.
N=464

81,9% 15,4% 1,9% 0,2% 0,6%

II klasy PG dz. 
N=562

78,8% 18,6% 1,9% 0,5% 0,2%

II klasy PG ch.
N=514

74,3% 23,7% 1,4% 0,6% 0,0%

Tabela 15: Rozpowszechnienie u ywania ecstasy w ród przyjació – klasy III G i II PG, wyniki w
podziale na p . Strza kami oznaczono wzrost odsetków.

Rozpowszechnienie u ywania ecstasy w ród przyjació

13.2. Ecstasy
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Znacz ce odsetki uczniów w obu rocznikach stwierdzi y, e substancje wziewne s atwe
do zdobycia dla osób w ich wieku. Tak opini wyrazi o 49,9% badanych z gimnazjum i 46,6%
uczniów ze szkó ponadgimnazjalnych. 16,2% 15/16-latków oraz ni szy odsetek 17/18-latków
(12,4%) uzna e ich zdobycie jest dla nich niemo liwe.

Co szósty m odszy ucze (16,5%) i prawie co pi ty starszy (19,0%) deklarowa e
zdobycie substancji wziewnych by oby dla niego trudne. Jednocze nie warto zwróci uwag e
17,4% gimnazjalistów i ponad 1/5 ich starszych kolegów/kole anek (22,0%) nie mia o
jednoznacznej opinii na ten temat.

Jak s dzisz, jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie substancji wziewnych (np. klejów), 
gdyby  tego chcia (a)?

Dost pno rodków wziewnych

Wykres 95: Ocena dost pno ci rodków wziewnych – klasy III G i II PG.

16,2%

16,5%

49,9%

17,4%

III klasy G
N=948

niemo liwe trudne atwe nie wiem

12,4%

19,0%

46,6%

22,0%

II klasy PG
N=1078

niemo liwe trudne atwe nie wiem

13.3. Substancje wziewne (kleje, aerozole itp.)
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Przynajmniej raz w yciu rodki wziewne, takie jak kleje, aerozole i tym podobne, w
celu odurzenia si , za o 10,3% ch opców i 12,3% dziewcz t z trzecich klas gimnazjum
(ró nica nieistotna statystycznie). W przypadku uczniów drugich klas szkó
ponadgimnazjalnych takie do wiadczenie ma za sob 7,0% ch opców i 3,7% dziewcz t
(ró nica istotna). Z badania wynika, e w m odszej grupie wiekowej dziewcz ta ponad
trzykrotnie cz ciej ni starsze deklarowa y, e u ywa y w yciu substancji wziewnych.

ród uczniów klas trzecich 4,4% ch opców i 5,0% dziewcz t stwierdzi o, e u ywa o
rodków wziewnych przynajmniej raz w ci gu ostatniego roku. W klasach drugich odsetki te

by y ni sze i wynosi y odpowiednio 1,6% i 0,5%. Ró nice mi dzy ch opcami i dziewcz tami z
obu grup wiekowych s nieistotne statystycznie.

Odnotowano niskie odsetki osób u ywaj cych substancji wziewnych podczas
ostatniego miesi ca. W ród gimnazjalistów wynosi y one 1,7% (ch opcy) i 1,5%
(dziewcz ta), natomiast w przypadku uczniów szkó ponadgimnazjalnych mniej - odpowiednio
0,6% i 0,2%.

Wyniki badania pokazuj e zarówno w yciu, w ostatnim roku, jak i w ci gu
ostatniego miesi ca rodków wziewnych nieco cz ciej u ywa a m odzie gimnazjalna
w porównaniu z ponadgimnazjaln .

Dla porównania, w badaniach ogólnopolskich ESPAD 2007 do u ywania substancji
wziewnych w ci gu ost.12 miesi cy przyzna o si – 3,4 % ch opców w klasach trzecich i 3,5 %
dziewcz t z tego rocznika, a w klasach drugich odpowiednio: 3,5 % i 1,9 %.

13.3. Substancje wziewne (kleje, aerozole itp.)
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Odsetki uczniów, którzy cho  raz za yli rodki wziewne

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488
II kl. ponadgim. ch opcy 514

II kl. ponadgim. dziewcz ta 565

Wykres 92: Rozpowszechnienie u ywania rodków wziewnych – klasy III G i II PG, wyniki w
podziale na p .

Rozpowszechnienie rodków wziewnych

10,3%

4,4%
1,7%

12,3%

5,0% 1,5%

0%

5%

10%

15%

w yciu w ci gu ostatniego roku w ci gu ostatnich 30 dni

ch opcy dziewcz ta

7,0%

1,6% 0,6%
3,7%

0,5% 0,2%
0%

2%

4%

6%

8%

10%
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III klasy G

II klasy PG

n.i.

n.i.

n.i.

p<0,05

n.i.
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W ci gu ostatniego miesi ca przed badaniem rodki wziewne by y u ywane
sporadycznie. Jak pokazuje tabela, po aerozole lub kleje w celu odurzenia si 1-2 razy
si gn o 0,8% m odszych ch opców i 0,6% dziewcz t z tej samej grupy wiekowej, natomiast 3
i wi cej razy u o ich odpowiednio 0,8% i 0,8%. W starszej badanej grupie 1-2 razy po rodki
te si gn li tylko ch opcy - 0,2%, a 3 lub wi cej razy u o ich 0,4% ch opców i 0,2% dziewcz t.

Nie odnotowano w tym zakresie istotnych ró nic pomi dzy dziewcz tami
i ch opcami w obu badanych rocznikach.

ywanie rodków wziewnych – ostatnie 30 dni

Tabela 16: Cz stotliwo ywania rodków wziewnych w ci gu 30 dni przed badaniem –
klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p . Strza kami oznaczono wzrost odsetków.

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G dz. 
N=488

98,6% 0,6% 0,8% 0,0%

III klasy G ch.
N=464

98,4% 0,8% 0,2% 0,6%

II klasy PG dz. 
N=565

99,8% 0,0% 0,2% 0,0%

II klasy PG ch.
N=514

99,4% 0,2% 0,4% 0,0%

13.3. Substancje wziewne (kleje, aerozole itp.)
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Jak wspominano wcze niej, w dzia aniach profilaktycznych bardzo istotne jest poznanie
opinii m odych ludzi na temat u ywania okre lonych rodków przez ich znajomych i przyjació .

Uczniowie klas trzecich gimnazjum w porównaniu z uczniami klas drugich szkó
ponadgimnazjalnych cz ciej deklaruj e ich przyjaciele/znajomi si gaj po rodki
wziewne.

W badaniu realizowanym w odzi a 27,3% dziewcz t i 19,6% ch opców z klas trzecich
gimnazjum uzna o, e substancji wziewnych u ywaj ich przyjaciele/znajomi. 22,5% uczennic
i 15,6% ch opców uzna o, e takie zachowania podejmuje tylko kilku ich znajomych, za 4,8%
dziewcz t i 4,0% ch opców z tego rocznika deklarowa o, e po rodki wziewne si ga wi ksza
grupa ich przyjació (sporo, wi kszo , wszyscy).

W klasach drugich szkó ponadgimnazjalnych 12,0% uczennic i 15,0% uczniów
uzna o, e ich znajomi u ywaj substancji wziewnych. 10,8% dziewcz t i 13,8% ch opców
stwierdzi o, e robi to kilka osób z grona ich przyjació . Fakt si gania po rodki wziewne
wi kszej grupy przyjació (sporo, wi kszo , wszyscy) zadeklarowa o 1,2% starszych uczniów
i taki sam odsetek uczennic.

nikt kilku sporo wi kszo wszyscy

III klasy G dz. 
N=486

72,7% 22,5% 3,8% 0,8% 0,2%

III klasy G ch.
N=464

80,4% 15,6% 2,3% 0,4% 1,3%

II klasy PG dz. 
N=562

88,0% 10,8% 0,8% 0,2% 0,2%

II klasy PG ch.
N=515

85,0% 13,8% 1,2% 0,0% 0,0%

Rozpowszechnienie u ywania rodków wziewnych           
ród przyjació

Tabela 17: Rozpowszechnienie u ywania rodków wziewnych w ród przyjació – klasy III G i II
PG, wyniki w podziale na p . Strza kami oznaczono wzrost odsetków.

13.3. Substancje wziewne (kleje, aerozole itp.)
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Wyniki badania wskazuj e profesjonalne dzia ania profilaktyczne dotycz ce
„twardych” narkotyków warto prowadzi intensywnie jeszcze w szkole podstawowej, poniewa
ju wtedy uczniowie zaczynaj eksperymentowa z tymi rodkami. Dla wi kszo ci badanych z
klas trzecich gimnazjum, u ywaj cych amfetamin i ecstasy, czas inicjacji przypada na wiek
14-15 lat, a w przypadku substancji wziewnych równie na 13. rok ycia lub wcze niej.
Wi kszo badanych z klas drugich szkó ponadgimnazjalnych po raz pierwszy u a
amfetaminy i ecstasy w wieku 16 lat lub starszym, a w przypadku substancji wziewnych
inicjacja na ogó mia a miejsce wcze niej – w wieku 14-15 lat lub wcze niej (13 lat lub mniej).

W populacji gimnazjalistów pierwsze do wiadczenia z amfetamin mia y miejsce
najcz ciej w wieku 14-15 lat, po ten narkotyk si gn o wówczas 3,8% dziewcz t i 4,5%
ch opców. Jedynie 0,3% dziewcz t z tej grupy wiekowej wskaza o na wiek 13 lat lub mniej.
4,9% uczennic i 5,6% uczniów si gaj cych po amfetamin w szko ach ponadgimnazjalnych
deklarowa o, e po raz pierwszy u o tego rodka w wieku 16 lat lub wi cej, niewielkie odsetki
wskaza y na wiek m odszy – 1,2% (dziewcz ta) i 1,4% (ch opcy).

Podobnie jest w przypadku ecstasy – wi kszo gimnazjalistów wskaza a, e po raz
pierwszy si gn a po ten rodek w wieku 14-15 lat (2,5% - dziewcz ta i 3,8% - ch opcy), za

ród uczniów klas drugich szkó ponadgimnazjalnych najcz ciej mia o to miejsce w wieku16
lat lub pó niej (1,2% - dziewcz ta i 3,6% - ch opcy).

Inaczej by o w przypadku substancji wziewnych – wi kszo badanych swój
pierwszy kontakt z tymi rodkami odnotowa a w wieku 13 lat lub wcze niej. Do si gni cia po
wspomniane substancje jeszcze w szkole podstawowej przyzna o si 6,4% dziewcz t i 6,3%
ch opców z klas trzecich gimnazjum. W klasach drugich szkó ponadgimnazjalnych odsetki te
by y ni sze i wynosi y odpowiednio: 1,5% i 3,4%.

Przedstawione wyniki po raz kolejny przemawiaj za konieczno ci rozpoczynania
oddzia ywa profilaktycznych dotycz cych u ywania narkotyków jeszcze w szkole
podstawowej i ich intensyfikowania w gimnazjum.

13.4. Wiek inicjacji
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Ile mia e(a)  lat, kiedy zdarzy o Ci si  PO RAZ PIERWSZY w yciu, (je li w ogóle) 
spróbowa  amfetaminy?

94,6%

0,3%
3,8%

1,3%

dziewcz ta
N=488

93,9%

0,3%
90,8% 4,9%

dziewcz ta
N=564

nigdy 13 lat lub mniej

14-15 lat 16 lat lub wi cej

93,0%

1,4% 5,6%

ch opcy
N=515

93,6%

4,5% 1,9%

ch opcy
N=465

III klasy G

II klasy PG

Wiek inicjacji - amfetamina

Wykres 93: Pierwsze do wiadczenia z u ywaniem amfetaminy – klasy III G i II PG, wyniki w
podziale na p . Uwaga: z wykresu usuni to kategori „u ywa , ale nie poda wieku inicjacji” i
kategori „16 lat lub wi cej”, poniewa takiej odpowiedzi nie odnotowano w adnej z badanych
grup.

13.4. Wiek inicjacji
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Ile mia e(a)  lat, kiedy zdarzy o Ci si  PO RAZ PIERWSZY w yciu, (je li w ogóle) 
spróbowa  ecstasy?

97,1%

2,5% 0,4%

dziewcz ta
N=487

97,6%

0,3%
0,9%

1,2%

dziewcz ta
N=564

nigdy 13 lat lub mniej

14-15 lat 16 lat lub wi cej

94,6%

0,2%
1,6% 3,6%

ch opcy
N=514

94,5%

0,4%
3,8% 1,3%

ch opcy
N=464

III klasy G

II klasy PG

Wiek inicjacji - ecstasy

Wykres 94: Pierwsze do wiadczenia z u ywaniem ecstasy – klasy III G i II PG, wyniki w
podziale na p . Uwaga: z wykresu usuni to kategori „u ywa , ale nie poda wieku inicjacji” i
kategori „16 lat lub wi cej”, poniewa takiej odpowiedzi nie odnotowano w adnej z badanych
grup.

13.4. Wiek inicjacji
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Ile mia e(a)  lat, kiedy zdarzy o Ci si  PO RAZ PIERWSZY w yciu, (je li w ogóle) 
spróbowa  substancje wziewne (klej itp.) w celu odurzenia?

Wiek inicjacji – substancje wziewne

Wykres 95: Pierwsze do wiadczenia z u ywaniem rodków wziewnych – klasy III G i II
PG, wyniki w podziale na p . Uwaga: z wykresu usuni to kategori „u ywa , ale nie poda
wieku inicjacji” i kategori „16 lat lub wi cej”, poniewa takiej odpowiedzi nie odnotowano w
adnej z badanych grup.

87,8%

6,4%
5,2% 0,7%

dziewcz ta
N=488

96,3%

1,5%
1,6% 0,6%

dziewcz ta
N=564

nigdy 13 lat lub mniej
14-15 lat 16 lat lub wi cej

93,0%

4,0%
1,8% 1,2%

ch opcy
N=515

89,7%

6,3%
3,6% 0,4%

ch opcy
N=465

III klasy G

II klasy PG

13.4. Wiek inicjacji
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Jak pokazuj wykresy 96-99, odsetek osób wskazuj cych na du e ryzyko zwi zane z
ywaniem amfetaminy i ecstasy znacz co wzrasta w sytuacji, gdy opinia dotyczy regularnego

za ywania. W przypadku za ywania amfetaminy 1-2 razy, ryzyko jako du e postrzega o 36,8%
uczennic i 38,4% uczniów z klas trzecich, a w klasach starszych (drugich szkó
ponadgimnazjalnych) odsetki te wynosi y odpowiednio 46,0% i 45,9%. W klasach trzecich
ryzyko jako nieistniej ce lub ma e w tym wypadku okre li o 18,2% uczennic i 15,1% uczniów, a
w klasach drugich prawie 15% badanych.

W przypadku regularnego u ywania amfetaminy 5,0% uczennic i 4,9% uczniów w
klasach trzecich oceni o, e ryzyko zwi zane z takim zachowaniem w ogóle nie istnieje lub jest
ma e, w klasach drugich tak opini wyrazi o 2,2% uczennic i 2,8% uczniów. Do tych osób w
szczególno ci nale y skierowa dzia ania edukacyjne i profilaktyczne.

Odsetki osób, których zdaniem ryzyko regularnego u ywania amfetaminy jest du e
wynosz w klasach trzecich 70,7% w ród ch opców i 83,9% w ród dziewcz t, za w klasach
drugich nieco wi cej – odpowiednio 78,4% i 89,6%.

Podobn tendencj do oceniania ryzyka w zale no ci od cz stotliwo ci u ywania
narkotyku zaobserwowano w przypadku pyta o ecstasy. Brak ryzyka lub ma e ryzyko w
przypadku si gania po ecstasy 1-2 razy wskaza o 20,3% uczennic i 18,2% uczniów z klas
trzecich oraz nieco ponad 19% uczennic i uczniów z klas drugich. Ryzyko umiarkowane
wskaza o 28,5% uczennic i 21,1% uczniów m odszych oraz 26,9% uczennic i 23,3%
uczniów starszych. Jako du e oceni o ryzyko takich zachowa 28,5% uczennic i 28,9%
uczniów w klasach trzecich, a w klasach drugich wi cej uczniów - odpowiednio: 36,0% i 35,6%.
W przypadku regularnego za ywania odsetki te wzrastaj do blisko 73% (dziewcz ta) i
59% (ch opcy) w klasach trzecich oraz prawie 83% (dziewcz ta) i 70% (ch opcy) w
klasach drugich szkó ponadgimnazjalnych.

14. Ryzyko zwi zane z u ywaniem najbardziej    
rozpoznawanych narkotyków
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Ryzyko zwi zane z u ywaniem narkotyków

Wykres 96: Ocena ryzyka sporadycznego u ywania amfetaminy – klasy III G i II PG, wyniki w
podziale na p .

Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykuj , e sobie zaszkodz  (zdrowotnie 
lub w inny sposób), je li próbuj  1 raz lub 2 razy  amfetamin  ?

2,7%

4,3%

4,4%

4,6%

11,8%

10,3%

13,8%

10,5%

29,6%

21,6%

32,4%

23,8%

46,0%

45,9%

36,8%

38,4%

9,9%

17,9%

12,6%

22,7%

0% 25% 50% 75% 100%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

nie ma ryzyka ma e ryzyko umiarkowane ryzyko du e ryzyko nie wiem

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 488
II kl. ponadgim. ch opcy 514
II kl. ponadgim. dziewcz ta 565
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Ryzyko zwi zane z u ywaniem narkotyków

Wykres 97: Ocena ryzyka regularnego u ywania amfetaminy – klasy III G i II PG, wyniki w
podziale na p .

Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykuj , e sobie zaszkodz  (zdrowotnie 
lub w inny sposób), je li u ywaj  amfetamin   regularnie?

2,0%

1,6%

2,9%

3,0%

0,2%

1,2%

2,1%

1,9%

1,9%

2,5%

2,5%

3,2%

89,6%

78,4%

83,9%

70,7%

6,3%

16,3%

8,6%

21,2%

0% 25% 50% 75% 100%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

nie ma ryzyka ma e ryzyko umiarkowane ryzyko du e ryzyko nie wiem
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N
III kl. gim. ch opcy 464
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Ryzyko zwi zane z u ywaniem narkotyków

Wykres 98: Ocena ryzyka sporadycznego u ywania ecstasy – klasy III G i II PG, wyniki w
podziale na p .

Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykuj , e sobie zaszkodz  (zdrowotnie 
lub w inny sposób), je li próbuj  1 raz lub 2 razy ecstasy?

3,4%

4,9%

6,3%

5,1%

16,0%

14,6%

14,0%

13,1%

26,9%

23,3%

28,5%

21,1%

36,0%

35,6%

28,5%

28,9%

17,7%

21,6%

22,7%

31,8%

0% 25% 50% 75% 100%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

nie ma ryzyka ma e ryzyko umiarkowane ryzyko du e ryzyko nie wiem
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14. Ryzyko zwi zane z u ywaniem najbardziej    
rozpoznawanych narkotyków

Ryzyko zwi zane z u ywaniem narkotyków

Wykres 99: Ocena ryzyka regularnego u ywania ecstasy – klasy III G i II PG, wyniki w podziale
na p .

Jak bardzo, Twoim zdaniem, ludzie ryzykuj , e sobie zaszkodz  (zdrowotnie 
lub w inny sposób), je li u ywaj  regularnie ecstasy?

1,5%

2,1%

2,7%

3,0%

0,7%

1,4%

2,3%

2,1%

4,0%

6,6%

4,8%

7,6%

82,5%

69,5%

72,6%

58,6%

11,3%

20,4%

17,6%

28,7%

0% 25% 50% 75% 100%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

nie ma ryzyka ma e ryzyko umiarkowane ryzyko du e ryzyko nie wiem
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LSD i inne rodki halucynogenne

LSD i innych rodków halucynogennych próbowa o w swoim yciu 6,9% ch opców
z gimnazjum i 8,8% ze starszego badanego rocznika. W przypadku dziewcz t odsetki wynosi y
odpowiednio: 9,2% i 5,4%. Badani najcz ciej u ywali LSD 1-2 razy w yciu. Dla porównania
w badaniach ogólnopolskich ESPAD 2007 w klasach trzecich LSD u ywa o w yciu mniej
uczniów – 2,4% ch opców i 1% dziewcz t. W klasach drugich szkó ponadgimnazjalnych
odsetki te wynosi y odpowiednio 4% w grupie ch opców i 1,3% w populacji dziewcz t.

Grzyby halucynogenne

W badaniu odnotowano 5,0% uczniów z klas trzecich i podobny odsetek uczniów z
klas drugich PG (5,3%), którzy przyznali, e kiedykolwiek w yciu u ywali grzybów
halucynogennych. W ród uczennic odsetki te by y nieco ni sze i wynosi y odpowiednio: 3,1% i
2,4%. Dla porównania w badaniach ogólnopolskich ESPAD 2007 odsetki te wynosi y 1%

ród uczennic i 2,8% w ród uczniów gimnazjum.

Kokaina

ród uczniów klas trzecich 3,1% ch opców i 4,8% dziewcz t z trzecich klas
gimnazjum u ywa o w yciu kokainy. W klasach drugich odnotowano 3,9% ch opców i 2,9%
dziewcz t które przyzna y si do u ywania tej substancji. W badaniach ogólnopolskich ESPAD
2007 do u ywania kokainy przyzna o si 2% ch opców i 1,3% dziewcz t z klas trzecich, a w
klasach drugich 1,2% dziewcz t i oko o 4% ch opców.

Heroina i polska heroina

W badaniu odnotowano niskie odsetki uczniów i uczennic klas trzecich, którzy
przyznali, e kiedykolwiek w yciu cho raz u ywali heroiny. W klasach trzecich gimnazjum
wynosi y one 1,5% w grupie dziewcz t i 1,2% w grupie ch opców. W badaniach ogólnopolskich
ESPAD 2007 odnotowano odsetki 1,2% i 1,5%. W klasach drugich heroiny u ywa o w yciu
przynajmniej raz 1,0% uczennic i 1,6% uczniów.

15. Cz stotliwo  u ywania innych 
narkotyków
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Sterydy anaboliczne

ród ch opców z klas drugich szkó ponadgimnazjalnych 4,5% stwierdzi o w badaniu, e
ywa o cho raz sterydów anabolicznych, w ród uczniów klas trzecich przyzna o si do tego

zaledwie 1,1% ch opców. W odró nieniu od ch opców, w ród dziewcz t u ywanie sterydów
anabolicznych odnotowano w przypadku bardzo niskich odsetków badanych – poni ej 1% (0,5% -
starsze i 0,8% - m odsze).

W badaniach ogólnopolskich ESPAD 2007 w ród uczniów klas trzecich odsetek u ywaj cych
sterydy by podobny jak w odzi i wynosi 4% w ród ch opców, a w ród dziewcz t 0,5%. W
klasach drugich odsetek u ywaj cych ch opców wynosi 7%, za ród dziewcz t 0,3%.

Crack

Odnotowano stosunkowo niskie odsetki osób u ywaj cych crack: 1,6% w ród ch opców z
klas drugich PG i 0,8% ch opców z klas trzecich G. W ród dziewcz t wynosi y one odpowiednio:
0,2% i 0,6%.

Narkotyki wstrzykiwane

W badaniu odnotowano tak e niskie odsetki osób u ywaj cych narkotyków
wstrzykiwanych. Do takich do wiadcze przyzna o si 0,8% starszych ch opców i 0,6% m odszych
oraz zaledwie 0,2% starszych dziewcz t i 0,4% dziewcz t z m odszego rocznika.

15. Cz stotliwo  u ywania innych 
narkotyków
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Ile razy w yciu, (je li w ogóle) zdarzy o Ci si  u ywa  którego  z ni ej wymienionych rodków?

ywanie narkotyków

3,6%

6,7%
5,2%

3,4%

2,1%

1,9%
2,4%

1,5%

1,2%

0,6%
1,2%

0,5%

0%

5%

10%

III gim. ch. III gim. dz. II ponadgim. ch. II ponadgim. dz.

1-2 razy 3-9 10 lub wi cej

Wykres 100: Rozpowszechnienie u ywania LSD –
klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .

N
III kl. gim. ch opcy 464
III kl. gim. dziewcz ta 487
II kl. ponadgim. ch opcy 514
II kl. ponadgim. dziewcz ta 563

LSD i inne halucynogenne

N
III kl. gim. ch opcy 462
III kl. gim. dziewcz ta 486
II kl. ponadgim. ch opcy 513
II kl. ponadgim. dziewcz ta 563

Crack

Wykres 101: Rozpowszechnienie u ywania crack’u –
klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .

0,4% 0,4%
0,8%

0,2%

0,2% 0,2%

0,2%
0,2%

0,6%

0%

1%

2%

III gim. ch. III gim. dz. II ponadgim. ch. II ponadgim. dz.

1-2 razy 3-9 10 lub wi cej

15. Cz stotliwo  u ywania innych 
narkotyków



Instytut  Psychologii  Zdrowia  PTP
218

Ile razy w yciu, (je li w ogóle) zdarzy o Ci si  u ywa  którego  z ni ej wymienionych rodków?

ywanie narkotyków

2,1% 2,7% 2,5% 2,2%

0,8%

1,9%
0,8%

0,5%

0,2%

0,2%

0,6% 0,2%

0%

3%

5%

III gim. ch. III gim. dz. II ponadgim. ch. II ponadgim. dz.

1-2 razy 3-9 10 lub wi cej

Wykres 102: Rozpowszechnienie u ywania kokainy –
klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .

N
III kl. gim. ch opcy 462
III kl. gim. dziewcz ta 486
II kl. ponadgim. ch opcy 514
II kl. ponadgim. dziewcz ta 563

Kokaina

0,4%
1,1% 1,0% 0,8%

0,8%

0,4% 0,4%
0,2%

0,2%

0%

1%

2%

III gim. ch. III gim. dz. II ponadgim. ch. II ponadgim. dz.

1-2 razy 3-9 10 lub wi cej

N
III kl. gim. ch opcy 460
III kl. gim. dziewcz ta 484
II kl. ponadgim. ch opcy 512
II kl. ponadgim. dziewcz ta 560

Heroina

Wykres 103: Rozpowszechnienie u ywania heroiny –
klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .
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Ile razy w yciu, (je li w ogóle) zdarzy o Ci si  u ywa  którego  z ni ej wymienionych rodków?

ywanie narkotyków

3,2% 2,7% 3,1% 2,2%

1,2%
0,2%

2,0%
0,2%

0,6%
0,2%

0,2%

0%

2%

4%

6%

III gim. ch. III gim. dz. II ponadgim. ch. II ponadgim. dz.

1-2 razy 3-9 10 lub wi cej

Wykres 104: Rozpowszechnienie u ywania grzybów
halucynogennych – klasy III G i II PG, wyniki w podziale
na p .

N
III kl. gim. ch opcy 462
III kl. gim. dziewcz ta 486
II kl. ponadgim. ch opcy 513
II kl. ponadgim. dziewcz ta 563

Grzyby halucynogenne

1,1%
0,4%

2,1%

0,5%
0,4%

1,4%

1,0%

0%

3%

5%

III gim. ch. III gim. dz. II ponadgim. ch. II ponadgim. dz.

1-2 razy 3-9 10 lub wi cej

N
III kl. gim. ch opcy 459
III kl. gim. dziewcz ta 481
II kl. ponadgim. ch opcy 509
II kl. ponadgim. dziewcz ta 558

Sterydy anaboliczne

Wykres 105: Rozpowszechnienie u ywania sterydów
anabolicznych – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na

.

15. Cz stotliwo  u ywania innych 
narkotyków
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Ile razy w yciu, (je li w ogóle) zdarzy o Ci si  u ywa  którego  z ni ej wymienionych rodków?

ywanie narkotyków

0,2%
0,4%

0,6%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0%

1%

III gim. ch. III gim. dz. II ponadgim. ch. II ponadgim. dz.

1-2 razy 3-9 10 lub wi cej

Wykres 106: Rozpowszechnienie u ywania 
narkotyków wstrzykiwanych – klasy III G i II PG, wyniki 
w podziale na p .

N
III kl. gim. ch opcy 462
III kl. gim. dziewcz ta 486
II kl. ponadgim. ch opcy 515
II kl. ponadgim. dziewcz ta 561

Narkotyki wstrzykiwane

1,5% 1,7%

0,6%
0,2%

0,4% 0,2%

0,4%

0,4%

0,2%

0%

1%

2%

3%

III gim. ch. III gim. dz. II ponadgim. ch. II ponadgim. dz.

1-2 razy 3-9 10 lub wi cej

N
III kl. gim. ch opcy 462
III kl. gim. dziewcz ta 486
II kl. ponadgim. ch opcy 515
II kl. ponadgim. dziewcz ta 563

Polska heroina

Wykres 107: Rozpowszechnienie u ywania  polskiej  
heroiny „kompotu” – klasy III G i II PG, wyniki w 
podziale na p .

15. Cz stotliwo  u ywania innych 
narkotyków
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16. Przykre do wiadczenia 
zwi zane z u ywaniem 

narkotyków
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W kwestionariuszu poproszono respondentów, aby okre lili cz stotliwo przykrych
sytuacji, których do wiadczyli w ci gu ostatnich 12 miesi cy z powodu u ywania narkotyków.
Pytano o takie sytuacje jak:

• bójka, wypadek lub uszkodzenie cia a, powa ne problemy z rodzicami, powa ne
problemy z przyjació mi,

• gorsze wyniki w nauce lub pracy, bycie ofiar rabunku/kradzie y, k opoty z
policj , interwencja pogotowia ratunkowego,

• seks bez zabezpieczenia oraz niechciane do wiadczenie seksualne.

W wi kszo ci wymienionych kategorii nieco cz ciej ofiarami przykrych do wiadcze po
yciu narkotyków byli ch opcy ni dziewcz ta. Warto zauwa e przykre do wiadczenia s

udzia em niewielkiego odsetka osób u ywaj cych narkotyków w ci gu ostatniego roku.
Najcz ciej wskazywane przez badanych kategorie problemów to:

• gorsze wyniki w nauce (ch opcy: 5,2% - m odsi i 5,5% - starsi , dziewcz ta: 4,3% i 4,0%)

• powa ne problemy z rodzicami (4,4% ch opcy z III klas G i 3,1% z klas II
PG, dziewcz ta: 3,5% i 3,1%)

• powa ne problemy z przyjació mi (ch opcy: 3,2% - m odsi i 3,9% - starsi, dziewcz ta:
3,5% i 2,9%)

• seks bez zabezpieczenia (ch opcy: 3,3% - m odsi i 2,9% - starsi, dziewcz ta: 1,2% i
2,6%)

• bójka (ch opcy: 3,1% i 2,8%)

16. Przykre do wiadczenia zwi zane
z u ywaniem narkotyków
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Wykres 108: Negatywne do wiadczenia po u yciu narkotyków - ostatni rok – klasy III G i II 
PG, wyniki w podziale na p .

0,3%

1,6%

0,6%

1,3%

0,5%

1,2%

0,6%

1,8%

0% 1% 2% 3% 4%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

Bójka

Ile razy w czasie ostatnich 12 miesi cy do wiadczy e(a)   Z POWODU U YWANIA 
NARKOTYKÓW (na przyk ad konopi, ecstasy lub amfetaminy) nast puj cych problemów?

1,7%

2,1%

1,0%

1,3%

0,4%

0,8%

0,6%

0% 1% 2% 3% 4%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

Wypadek lub uszkodzenie cia a

1 - 2 razy 3 lub wi cej razy

Przykre do wiadczenia zwi zane z narkotykami
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Ile razy w czasie ostatnich 12 miesi cy do wiadczy e(a)   Z POWODU U YWANIA 
NARKOTYKÓW (na przyk ad konopi, ecstasy lub amfetaminy) nast puj cych problemów?

Przykre do wiadczenia zwi zane z narkotykami

Wykres 109: Negatywne do wiadczenia po u yciu narkotyków - ostatni rok – klasy III G i II 
PG, wyniki w podziale na p .

2,4%

2,1%

2,7%

3,4%

0,7%

1,0%

0,8%

1,0%

0% 1% 2% 3% 4% 5%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

Powa ne problemy z rodzicami

2,0%

2,5%

2,5%

2,8%

0,9%

1,4%

1,0%

0,4%

0% 1% 2% 3% 4%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

Powa ne problemy z przyjació mi

1 - 2 razy 3 lub wi cej razy
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Ile razy w czasie ostatnich 12 miesi cy do wiadczy e(a)   Z POWODU U YWANIA 
NARKOTYKÓW (na przyk ad konopi, ecstasy lub amfetaminy) nast puj cych problemów?

Przykre do wiadczenia zwi zane z narkotykami

Wykres 110: Negatywne do wiadczenia po u yciu narkotyków - ostatni rok – klasy III G i II 
PG, wyniki w podziale na p .

2,5%

3,5%

3,1%

3,6%

1,5%

2,0%

1,2%

1,6%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

Gorsze wyniki w nauce lub w pracy

0,3%

0,6%

0,2%

0,2%

0,6%

0,4%

0% 1% 2%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

Sta  (a ) si  ofiar  rabunku lub kradzie y

1 - 2 razy 3 lub wi cej razy
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Ile razy w czasie ostatnich 12 miesi cy do wiadczy e(a)   Z POWODU U YWANIA 
NARKOTYKÓW (na przyk ad konopi, ecstasy lub amfetaminy) nast puj cych problemów?

Przykre do wiadczenia zwi zane z narkotykami

Wykres 111: Negatywne do wiadczenia po u yciu narkotyków - ostatni rok – klasy III G i II 
PG, wyniki w podziale na p .

0,7%

1,0%

1,5%

1,9%

0,2%

0,8%

0,4%

0,6%

0% 1% 2% 3%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

opoty  policj

0,2%

0,2%

0,6%

0,4%

0,2%

0,4%

0% 1%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

Interwencja pogotowia ratunkowego

1 - 2 razy 3 lub wi cej razy
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Ile razy w czasie ostatnich 12 miesi cy do wiadczy e(a)   Z POWODU U YWANIA 
NARKOTYKÓW (na przyk ad konopi, ecstasy lub amfetaminy) nast puj cych problemów?

Przykre do wiadczenia zwi zane z narkotykami

Wykres 112: Negatywne do wiadczenia po u yciu narkotyków - ostatni rok – klasy III G i II 
PG, wyniki w podziale na p .

1,0%

1,9%

0,6%

2,1%

1,6%

1,0%

0,6%

1,2%

0% 1% 2% 3% 4%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

Seks bez zabezpieczenia (bez antykoncepcji)

0,5%

1,0%

1,9%

0,6%

0,2%

0,4%

1,0%

0% 1% 2%

II ponadgim. dz.

II ponadgim. ch.

III gim. dz.

III gim. ch.

Niechciane przez Ciebie do wiadczenia seksualne

1 - 2 razy 3 lub wi cej razy
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N
III kl. gim. ch opcy 462
III kl. gim. dziewcz ta 488

16. Przykre do wiadczenia zwi zane
z u ywaniem narkotyków

N
II kl. ponadgim. ch opcy 514
III kl. gim. dziewcz ta 488
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17. Przemoc rówie nicza
- perspektywa sprawców
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Na podstawie odpowiedzi na pytania o cz stotliwo podejmowania zachowa
nosz cych znamiona przemocy, wyodr bniono kategori osób, zdefiniowan jako „sprawcy
przemocy”. Zaliczono do niej tych respondentów, którzy przyznali, e w ci gu ostatnich 12
miesi cy zdarzy o im si podejmowa cho jedno zachowanie z poni szej listy:

- uczestniczy w grupie dokuczaj cej innym;
- uczestniczy w grupie, która bije innych;
- uczestniczy w grupie, która rozpoczyna bójki z innymi grupami;
- rozpoczyna z kim bójk indywidualnie;
- ukra co wartego, co najmniej 100 z ;
- w ama si w celu kradzie y;

Analiza tak zagregowanych danych wskazuje na zaskakuj co wysoki poziom
stosowania przemocy, zw aszcza w ród ch opców. Do wyró nionej kategorii mo emy
zaliczy ponad po ow ch opców uczestnicz cych w badaniu – 61,6% z III klas gimnazjów oraz
podobny odsetek w II klasach szkó ponadgimnazjalnych (61,9%). W przypadku dziewcz t
analogiczne odsetki s nieco ni sze (cho i tak bardzo wysokie) i wynosz 52,1% i 40,5%.
Obraz wy aniaj cy si z tych danych wydaje si bardzo niepokoj cy. Proporcje mi dzy
sprawcami przemocy a tzw. „normalnymi uczniami” wykraczaj daleko poza akceptowalny
model.

W grupie ch opców osoby, które dopu ci y si jakiego aktu przemocy stanowi
wi kszo badanej populacji. Oznacza to, e zjawiska, które maj charakter patologiczny, staj
si czym powszechnym, zw aszcza w ród ch opców ucz cych si ódzkich szko ach.

17. Przemoc rówie nicza - perspektywa 
sprawców
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Wykres 113: Odsetki uczniów, którzy podj li cho  jedno zachowanie nosz ce znamiona 
przemocy w ostatnim roku – klasy III G i II PG, wyniki w podziale na p .

52,1%

47,9%

dziewcz ta
N=480

sprawcy przemocy reszta uczniów

40,5%

59,5%

dziewcz ta
N=558

sprawcy przemocy reszta uczniów

61,9%

38,1%

ch opcy
N=501

sprawcy przemocy reszta uczniów

61,6%

38,4%

ch opcy
N=456

sprawcy przemocy reszta uczniów

Sprawcy przemocy

III klasy G

II klasy PG

p<0,01

p<0,001

17. Przemoc rówie nicza - perspektywa   
sprawców
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Szczegó owe analizy wskazuj e w zdecydowanej wi kszo ci kategorii do wiadcze
zwi zanych z przemoc , cz ciej jej sprawcami s ch opcy ni dziewcz ta (w obydwu
badanych typach szkó ).

Jak pokazuj tabele, najcz stsze formy przemocy podejmowanej przez
uczniów, zgodnie z ich deklaracjami to:

• bycie w grupie dokuczaj cej innym (49,8% uczniów w gimnazjach i 45,5%
uczniów starszych);

• indywidualne rozpoczynanie bójki (18,9% i 12,4%);

• uczestnictwo w grupie, która bije innych (15,4% i 10,6%);

• uczestnictwo w grupie, która rozpoczyna bójki z innymi grupami (14,6% i 9,9%);

• celowe niszczenie w asno ci publicznej lub prywatnej (13,3% i 10,4%).

W przypadku zdecydowanej wi kszo ci wskazanych zachowa cz stotliwo ich
podejmowania jest wy sza w ród gimnazjalistów ni ród uczniów szkó
ponadgimnazjalnych.

Istotny jest fakt, e dok adnie po owa sprawców przemocy w klasach III G i 46,8% w
klasach II PG stwierdzi o, i w roku poprzedzaj cym badanie by o tak e ofiar przemocy ze
strony rówie ników.

231

50,0%

50,0%

III klasy G
N=525

ofiary reszta uczniów b cych sprawcami 
przemocy

46,8%

53,2%

II klasy PG
N=530

ofiary reszta uczniów

Wykres 114: Odsetki  sprawców przemocy, którzy deklarowali, e byli w ci gu ostatniego 
roku tak e ofiarami przemocy – klasy III G i II PG. 

Ofiary w ród sprawców przemocy

17. Przemoc rówie nicza - perspektywa 
sprawców
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Sprawcy przemocy

By  w grupie dokuczaj cej innym

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=939

50,2% 25,0% 14,2% 10,6%

II klasy PG
N=1070

54,5% 23,1% 12,3% 10,1%

Uczestniczy w grupie, która bije innych

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=941

84,6% 8,4% 3,8% 3,2%

II klasy PG
N=1069

89,4% 5,5% 3,4% 1,7%

Uczestniczy  w grupie, która rozpoczyna bójki z innymi grupami

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=941

85,4% 8,1% 3,9% 2,6%

II klasy PG
N=1069

90,1% 5,9% 3,0% 1,0%

Rozpoczyna  bójk  indywidualnie

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=941

81,1% 13,3% 4,2% 1,4%

II klasy PG
N=1070

87,6% 9,2% 2,5% 0,7%

Tabela 18: Cz stotliwo  ró nych zachowa  przemocowych podejmowanych przez 
uczniów w ostatnim roku przed badaniem – klasy III G i II PG. 

W czasie ostatnich 12 miesi cy, jak cz sto zdarzy o Ci si ? 

17. Przemoc rówie nicza - perspektywa 
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Sprawcy przemocy

Ukra co  wartego co najmniej 100 z otych

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=941

96,4% 2,3% 0,7% 0,6%

II klasy PG
N=1070

96,9% 2,2% 0,7% 0,2%

ama si  w celu kradzie y

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=939

98,2% 0,8% 0,8% 0,2%

II klasy PG
N=1070

98,6% 1,2% 0,0% 0,2%

Celowo zniszczy  w asno  publiczn  lub prywatn

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=940

86,7% 9,0% 3,3% 1,0%

II klasy PG
N=1070

89,6% 8,2% 1,2% 1,0%

Sprzeda co  kradzionego

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=941

95,7% 2,7% 0,9% 0,7%

II klasy PG
N=1070

96,9% 1,8% 1,0% 0,3%

Tabela 19: Cz stotliwo  ró nych zachowa  przemocowych podejmowanych przez 
uczniów w ostatnim roku przed badaniem – klasy III G i II PG. 

W czasie ostatnich 12 miesi cy, jak cz sto zdarzy o Ci si ? 

17. Przemoc rówie nicza - perspektywa 
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17.1. Nasilenie do wiadcze  zwi zanych 
ze stosowaniem przemocy

W trakcie analiz odnotowano, e wska nik sumaryczny ze skal dotycz cych ró nych
aktów przemocy podejmowanych przez badanych stanowi dobr , samodzielna skal .
Utworzono wi c zmienn pn. Nasilenie do wiadcze zwi zanych ze stosowaniem
przemocy, sumuj c punkty wyliczone na podstawie odpowiedzi na odpowiednie pytania
ankiety.
Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi w klasach trzecich gimnazjum:
0,772, za w klasach drugich PG- 0,696. Zmienna mo e przyjmowa warto ci od 8-56.

redni warto w klasach III G: M=10,38, SD=4,21, w II G: M=9,83 SD=3,42.

W pierwszej kolejno ci analizowano zwi zek pomi dzy wiekiem a Nasileniem do wiadcze
zwi zanych ze stosowaniem przemocy. By o ono istotnie wy sze w grupie uczniów z
gimnazjów. W badaniu odnotowano tak e w obu rocznikach istotn ró nic pomi dzy
Nasileniem do wiadcze zwi zanych ze stosowaniem w ród ch opców i dziewcz t. W
obu frakcjach wiekowych by o ono wy sze w ród ch opców (p<0,001).

Nasilenie do wiadcze  zwi zanych
ze stosowaniem przemocy 

10,37
9,83

8

10

12

14

III klasy gim. II klasy ponadgim.

Wykres 115: Nasilenie do wiadcze  zwi zanych ze stosowaniem przemocy – klasy III G i II 
PG, porównanie warto ci rednich.  

p<0,01
F(1,1993)=10,180
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18. Przemoc rówie nicza 
– perspektywa ofiar
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Na podstawie odpowiedzi na pytania dotycz ce do wiadczania przemocy przez
uczniów wyodr bniono kategori osób, zdefiniowan jako „ofiary przemocy”. Zaliczono do niej
tych respondentów, którzy przyznali, e w ci gu ostatnich 12 miesi cy zdarzy o im si
dozna przynajmniej jednego zachowania z poni szej listy:

- bycie dr czonym przez innych;
- bycie pobitym prze grup
- bycie w grupie atakowanej przez innych
- bycie okradzionym z czego wartego co najmniej 100 z
- bycie ofiar kradzie y z w amaniem
- celowe zniszczenie jego w asno ci prze kogo
- zakup czego kradzionego (nie wiadomy)

Analiza tak zagregowanych danych wskazuje, e odsetki osób, które by y ofiarami
jakiej formy przemocy w ostatnim roku przed badaniem by y ni sze ni odsetki sprawców
przemocy. Do kategorii ofiar mo emy zaliczy prawie po ow ch opców (45,9%) i prawie 1/3
dziewcz t (30,8%) z gimnazjum oraz prawie po ow ch opców (45,1%) i co pi dziewczyn
(21,0%) ze szkó ponadgimnazjalnych. Ch opcy z obydwu badanych grup wiekowych
znacznie cz ciej ni dziewcz ta padaj ofiar przemocy rówie niczej (ró nice istotne
statystycznie).

Szczegó owe analizy pokazuj e oko o po owa sprawców przemocy to
jednocze nie osoby, które deklarowa y w badaniu, e by y tak e jej ofiarami (wykres
114).

18. Przemoc rówie nicza - perspektywa  ofiar
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30,8%

69,2%

dziewcz ta
N=480

ofiary przemocy reszta uczniów

21,0%

79,0%

dziewcz ta
N=558

ofiary przemocy reszta uczniów

45,1%

54,9%

ch opcy
N=503

ofiary przemocy reszta uczniów

45,9%

54,1%

ch opcy
N=451

ofiary przemocy reszta uczniów

Ofiary przemocy

Wykres 116: Odsetki uczniów, którzy  do wiadczyli przemocy  w ostatnim roku – klasy III G i II 
PG, wyniki w podziale na p .

III klasy G

II klasy PG

p<0,001

p<0,001

18. Przemoc rówie nicza - perspektywa  ofiar
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Jak pokazuj tabele, do najcz ciej wymienianych form przemocy doznawanej przez
uczniów przemocy nale :

• bycie dr czonym przez grup (16,9% uczniów w gimnazjach i 12,8% uczniów
starszych);

• bycie zaatakowanym przez kogo (17,9% i 15,6%);

• bycie w grupie atakowanej przez inn (11,0% i 9,9%) oraz

• doznanie uszczerbku w postaci celowego zniszczenia przez kogo rzeczy
cych w asno ci ofiary (9,6% i 6,2%).

W przypadku tych zachowa cz stotliwo ich do wiadczania jest wy sza w ród
gimnazjalistów ni ród uczniów szkó ponadgimnazjalnych.
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Ofiary przemocy

By  dr czonym przez grup

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=939

83,1% 11,7% 3,6% 1,6%

II klasy PG
N=1069

87,2% 8,0% 2,6% 2,2%

Zosta  pobitym przez grup

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=940

95,3% 3,5% 1,1% 0,1%

II klasy PG
N=1069

95,5% 4,1% 0,2% 0,2%

By  w grupie atakowanej przez inn

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=937

89,0% 8,5% 2,2% 0,3%

II klasy PG
N=1066

90,1% 7,8% 1,6% 0,5%

Zosta  zaatakowanym przez kogo

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=938

82,1% 13,4% 3,8% 0,7%

II klasy PG
N=1068

84,4% 12,9% 1,8% 0,9%

Tabela 20: Cz stotliwo   do wiadczania ró nych form przemocy w ostatnim roku przed 
badaniem – klasy III G i II PG. 

W czasie ostatnich 12 miesi cy, jak cz sto zdarzy o Ci si ? 
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Ofiary przemocy

Zosta  okradzionym z czego  wartego co najmniej 100 z otych

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=939

94,1% 4,9% 0,6% 0,4%

II klasy PG
N=1069

94,2% 5,4% 0,2% 0,2%

Pa ofiar  kradzie y z w amaniem

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=938

97,2% 2,4% 0,1% 0,3%

II klasy PG
N=1069

97,8% 1,9% 0,2% 0,1%

Mie rzeczy celowo przez kogo  zniszczone

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=940

90,4% 7,9% 1,2% 0,5%

II klasy PG
N=1070

93,8% 5,0% 1,1% 0,1%

Kupi co  kradzionego

w ogóle 1-2 razy 3-9 razy 10 razy lub wi cej

III klasy G
N=936

94,4% 3,4% 1,8% 0,4%

II klasy PG
N=1067

94,4% 4,3% 1,0% 0,3%

Tabel 21: Cz stotliwo   do wiadczania ró nych form przemocy w ostatnim roku przed 
badaniem – klasy III G i II PG..

W czasie ostatnich 12 miesi cy, jak cz sto zdarzy o Ci si ? 

18. Przemoc rówie nicza - perspektywa  ofiar
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18.1. Nasilenie do wiadcze  bycia ofiar  
przemocy

W trakcie analiz odnotowano, e wska nik sumaryczny ze skal dotycz cych ró nych
aktów przemocy do wiadczanych przez badanych stanowi dobr , samodzielna skal .
Utworzono wi c zmienn pn. Nasilenie do wiadcze bycia ofiar przemocy, sumuj c
punkty wyliczone na podstawie odpowiedzi na odpowiednie pytania ankiety.

Wspó czynnik Alfa Cronbacha dla tak utworzonej skali wynosi w klasach trzecich
gimnazjum: 0,699, za w klasach drugich PG- 0,661. Zmienna mo e przyjmowa warto ci
od 8-56. redni warto w klasach III G: M=9,07, SD=2,34, w II G: M=8,89, SD=2,10.
W pierwszej kolejno ci analizowano zwi zek pomi dzy wiekiem a Nasileniem
do wiadcze bycia ofiar przemocy. Odnotowano istotn ró nic w tym zakresie
pomi dzy uczniami gimnazjów i szkó ponadgimnazjalnych. W badaniu odnotowano w
starszym badanym roczniku ni sze nasilenie do wiadcze bycia ofiar przemocy ni w
roczniku m odszym. Odnotowano tak e istotn ró nic pomi dzy Nasileniem
do wiadcze bycia ofiar przemocy ród ch opców i dziewcz t. W obu frakcjach
wiekowych by o ono wy sze w populacji ch opców.

Nasilenie do wiadcze  zwi zanych
z byciem ofiar   przemocy 

9,07 8,90

8

10

12

14

III klasy gim. II klasy ponadgim.

Wykres 117: Nasilenie do wiadcze  zwi zanych z byciem ofiar  przemocy – klasy III G i II PG, 
porównanie warto ci rednich.  

n.i.
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19. Profilaktyka domowa
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19.1.  Poj cie profilaktyki domowej -
wprowadzenie

Jednym z bardzo wa nych rodowisk, w których mo e i powinna by prowadzona
profilaktyka zachowa problemowych m odzie y jest dom rodzinny.

Specjali ci podkre laj e przekonania, postawy, zachowania rodziców dotycz ce
si gania po substancje psychoaktywne oraz zasady wprowadzone przez nich w tym zakresie
w domu, odgrywaj nierzadko kluczow rol w kszta towaniu si postaw i zachowa odzie y
wobec u ywania tych substancji.

W badaniu analizowano, jakie s postawy rodziców wobec picia alkoholu, palenia
i u ywania narkotyków przez badanych w ich opinii. Pytano o to, czy takie zachowania
spotka yby si z przyzwoleniem matki oraz ojca. Analizowano deklarowane przez badanych
sposoby reagowania rodziców na palenie, picie alkoholu lub u ywanie narkotyków.

Przedmiotem analiz by tak e poziom wsparcia i kontroli ze strony rodziców
wyra aj cy si w :

• ustaleniu cis ych zasad obowi zuj cych nastolatka w domu i poza domem;

• konieczno ci informowania ich o tym, gdzie i z kim badani sp dzaj wieczory;

atwo ci uzyskania ciep a i opieki od rodziców;

atwo ci uzyskania wsparcia emocjonalnego od rodziców.

Ich wyniki przedstawiono w Suplemencie do niniejszego raportu.
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O ile w ród uczniów klas trzecich 67,6% badanych wyrazi o przekonanie, e ich ojcowie
nie wyraziliby zgody na palenie, to w klasach drugich odsetek osób przekonanych
o braku przyzwolenia ojca na palenie by istotnie ni szy i wynosi 52,9%. Podobn tendencj
odnotowano w przypadku pytania o przyzwolenie ze strony matki. 73,1% uczniów klas trzecich
deklarowa o, e matka nie zgodzi aby si na palenie, a w klasach drugich mniej - 57,3%.

Odnotowano wy sze odsetki starszych badanych, którzy s przekonani, e ich ojcowie
zgodziliby si na palenie, w porównaniu z m odszymi. W klasach trzecich o przyzwoleniu ze
strony ojca by o przekonanych 5,0%, w drugich ju 11,3%. W odniesieniu do matek odsetki te
wynosi y odpowiednio 6,4% i 10,3%.

19.2. Przewidywana reakcja rodziców na 
palenie papierosów przez m odzie
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Reakcja rodziców na palenie papierosów
Gdyby  chcia (a) pali  papierosy (lub je li ju  palisz), jak s dzisz czy Twój ojciec i 

Twoja matka pozwoliliby Ci na to?

matka

11,3%

13,3%

52,9%

22,5%

II klasy PG
N=1070

pozwoli (a)by mi pali
nie pozwoli (a)by mi pali  w domu
nie pozwoli (a)by mi pali  w ogóle
nie wiem

5,0%
8,7%

67,6%

18,7%

III klasy G
N=941

pozwoli (a)by mi pali
nie pozwoli (a)by mi pali  w domu
nie pozwoli (a)by mi pali  w ogóle
nie wiem

6,4%
8,2%

73,1%

12,3%

III klasy G
N=939

pozwoli (a)by mi pali
nie pozwoli (a)by mi pali  w domu
nie pozwoli (a)by mi pali  w ogóle
nie wiem

ojciec

10,3%

17,4%

57,3%

15,0%

II klasy PG
N=1067

pozwoli (a)by mi pali
nie pozwoli (a)by mi pali  w domu
nie pozwoli (a)by mi pali  w ogóle
nie wiem

Wykres 118: Przewidywana reakcja rodziców na palenie papierosów przez uczniów – klasy III G  
i II PG.

19.2.  Przewidywana reakcja rodziców na    
palenie papierosów przez m odzie
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Analizuj c wyniki bada w kontek cie reakcji rodziców na upijanie si , u ywanie
marihuany i haszyszu oraz u ywanie ecstasy stwierdzono pewn ró nic w poziomie
restrykcyjno ci pomi dzy ojcami i matkami w opiniach uczniów. W przypadku ojców uczniowie
byli bardziej przekonani o ich nieco mniejszej restrykcyjno ci ni w przypadku matek.

Wyniki pokazuj e najbardziej restrykcyjnie, zdaniem badanych uczniów, ich rodzice
zareagowaliby na u ywanie przez nich ecstasy, w drugiej kolejno ci marihuany lub haszyszu, a
stosunkowo najmniej – w przypadku upijania si .

Zdaniem :

1. 57,6% gimnazjalistów ich ojcowie zdecydowanie nie zaakceptowaliby upijania si , a w
opinii 1,9% zaaprobowaliby takie zachowanie. W przypadku matek odsetki te wynosz
odpowiednio: 61,1% i 1,2%. W przypadku uczniów drugich klas szkó
ponadgimnazjalnych 44,7% pisa o o braku zgody ojca na upicie si , a 46,5% o braku
zgody matki.

2. Zdaniem 75,8% uczniów z klas III G ich matki nie zgodzi yby si na u ywanie przez nich
marihuany, w przypadku ojców odsetek ten wynosi 71,2%. Analogiczne wska niki w
odniesieniu do reakcji rodziców uczniów drugich klas szkó ponadgimnazjalnych wynosz :
72,6% i 68,4%. Zdaniem bardzo ma ego odsetka uczniów klas III G, ich ojcowie (1,0%)
oraz matki (0,5%) wyraziliby zgod na takie zachowanie, w przypadku klas II PG odsetki
te kszta tuj si na poziomie 1,5% (ojcowie) i 1,3% (matki).

3. Zdaniem 15/16-latków ich ojcowie (76,0%) i matki (80,5%) zdecydowanie nie
zaakceptowaliby u ywania przez nich ecstasy. W przypadku uczniów drugich klas szkó
ponadgimnazjalnych analogiczne odsetki by y podobne i wynosi y: 75,3% i 81,8%.

Podsumowuj c, wyniki pokazuj e najbardziej restrykcyjnie, zdaniem badanych uczniów, ich
rodzice zareagowaliby na u ywanie przez nich ecstasy (75,3% - 81,8%), w drugiej kolejno ci
marihuany luba haszyszu (68,4% - 75,8%), a stosunkowo najmniej – w przypadku upijania si
(44,7% - 61,1%).

Warto zwróci uwag na stosunkowo wysokie odsetki uczniów, którzy nie wiedzieli, jaka
by aby reakcja ich rodziców na upicie si nastolatka. Brak wiedzy w tym zakresie deklarowa o
12,3% uczniów klas III gimnazjum w odniesieniu do zachowania ojców i 5,8% w odniesieniu do
zachowania matek. W klasach drugich odsetki te by y podobne i wynosi y: 12,1% i 5,2%. W
przypadku marihuany i ecstasy odnotowano podobne odsetki w obydwu grupach wiekowych w
odniesieniu do przewidywanej reakcji ojców (10,6% – 11,5%) i matek (5,3% - 6,2%) w sytuacji
ich u ywania przez badanych.

Wyniki te to jeden z argumentów na rzecz konieczno ci prowadzenia intensywnych
dzia edukacyjnych w ród rodziców i w czania ich do szkolnych dzia
profilaktycznych.
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Reakcja rodziców

Jak s dzisz, jaka by aby reakcja Twojej matki/Twojego ojca, gdyby  Ty robi (a) 
nast puj ce rzeczy?

Wykres 119: Przewidywana reakcja rodziców na  upijanie si , u ywanie marihuany i 
ecstasy przez uczniów – klasy III G i II PG, wyniki  w podziale na p .

75,3%

76,0%

81,8%

80,5%

68,4%

71,2%

72,6%

75,8%

44,7%

57,6%

46,5%

61,1%

3,8%

3,2%

3,2%

3,0%

8,2%

6,3%

9,6%

6,7%

25,9%

16,9%

32,0%

17,7%

8,8%

9,0%

8,3%

9,4%

10,4%

10,9%

11,0%

11,7%

13,6%

11,3%

13,4%

14,2%

0,5%

0,7%
0,5%

1,1%

1,5%

1,0%
1,3%

0,5%

3,7%

1,9%
2,9%

1,2%

11,6%

11,1%

6,2%

6,0%

11,5%

10,6%

5,5%

5,3%

12,1%

12,3%

5,2%

5,8%

0% 25% 50% 75% 100%

II kl. ponadgim.
III kl. gim. 

II kl. ponadgim.
III kl. gim. 

II kl. ponadgim.
III kl. gim.

II kl. ponadgim.
III kl. gim.

II kl. ponadgim.
III kl. gim.

II kl. ponadgim.
III kl. gim.

nie pozwoli (a)by mi zniech ca (a)by mnie do tego nie wiedzia (a)by o tym
zaaprobowa (a)by to nie wiem

A. Upija (a) si
reakcja matki

reakcja ojca

B. U ywa (a) marihuany lub haszyszu
reakcja matki

reakcja ojca

C. U ywa (a) ecstasy
reakcja matki

reakcja ojca

N
A B C

matka ojciec matka ojciec matka ojciec
III kl. gim. 941 940 939 934 939 932
II kl. ponadgim. 1066 1067 1068 1067 1068 1064

19.3. Przewidywana reakcja rodziców na 
upijanie si  i u ywanie narkotyków 
przez m odzie
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20. Porównanie wyników
bada  z roku 2007 i 2011
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20.1. Ocena dost pno ci substancji 
psychoaktywnych – rok 2007 i 2011
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Wykres 1/P: Ocena dost pno ci papierosów – porównanie wyników z roku 2007 i 2011.

Jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie papierosów?

Wykres 2/P: Ocena dost pno ci marihuany/haszyszu – porównanie wyników z roku 2007 
i 2011.

Jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie marihuany/haszyszu?

79,0%
86,0%

79,7%

90,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

III klasy gim. II klasy ponadgim.

2007 2011

43,0%

53,0%

48,6%

58,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

III klasy gim. II klasy ponadgim.

2007 2011



Instytut  Psychologii  Zdrowia  PTP

20.1. Ocena dost pno ci substancji 
psychoaktywnych – rok 2007 i 2011
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Wykres 3/P: Ocena dost pno ci amfetaminy– porównanie wyników z roku 2007 i 2011.

Jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie amfetaminy?

Wykres 4/P: Ocena dost pno ci marihuany/haszyszu – porównanie wyników z roku 2007 
i 2011.

Jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie ecstasy?

24,0%
31,0%

20,8% 21,8%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

III klasy gim. II klasy ponadgim.

2007 2011

22,0%
30,0%

21,2% 23,4%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

III klasy gim. II klasy ponadgim.

2007 2011
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20.1. Ocena dost pno ci substancji   
psychoaktywnych – rok 2007 i 2011
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Wykres 5/ P: Ocena dost pno ci piwa – porównanie wyników z roku 2007 i 2011.

Wykres 6/P: Ocena dost pno ci  wina– porównanie wyników z roku 2007 i 2011.

Jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie wina?

Jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie piwa?

83,0%
90,0%

81,9%
94,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

III klasy gim. II klasy ponadgim.

2007 2011

70,0%

85,0%

71,2%

90,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

III klasy gim. II klasy ponadgim.

2007 2011
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20.1. Ocena dost pno ci substancji 
psychoaktywnych – rok 2007 i 2011
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Wykres 7/P: Ocena dost pno ci wódki – porównanie wyników z roku 2007 i 2011.

Jak trudne by oby dla Ciebie zdobycie wódki?

Porównuj c wyniki bada ESPAD zrealizowanych w roku 2007 i 2011, warto zwróci uwag , i :

• W klasach III G nie odnotowano istotnej ró nicy pomi dzy odsetkami uczniów, którzy
uznali, atwe by oby dla nich zdobycie papierosów. Tak ró nic odnotowano
natomiast w klasach drugich, tu w roku 2011 uczniowie ocenili dost pno
papierosów wy ej ni 4 lata wcze niej.

• Nieco wy szy by odsetek m odszych i starszych uczniów, którzy w roku 2001 ocenili
jako atwe zdobycie marihuany/haszyszu.

• Istotnie spad natomiast odsetek starszych uczniów, którzy uznali za atwe zdobycie
amfetaminy - zmian odnotowano w klasach II PG - spadek odsetka z 31% do 21,8%.

• Spadek odnotowano tak e w klasach II PG w odniesieniu do oceny dost pno ci ecstasy. W
przypadku klas II szkó ponadgimnazjalnych odsetek uczniów, którzy uznali, w 2011 roku, e
dost pno tej substancji jest du a wynosi 23,4%, w roku 2007- 30%.

• W roku 2011 podobne jak w roku 2007 by y odsetki badanych w klasach III G, którzy
uznali, atwe jest zdobycie piwa i wina. Natomiast wy szy ni 4 lata wcze niej by
odsetek uczniów z tego rocznika, którzy uznali, e zarówno piwo, jak i wino jest dla
nich atwo dost pne. Dost pno wódki jako atwa zosta a oceniona przez wy sze odsetki
uczniów w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2007 zarówno przez m odszych jak i starszych
uczniów.

53,0%

78,0%

64,7%

86,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

III klasy gim. II klasy ponadgim.

2007 2011
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20.2.  Rozpowszechnienie palenia papierosów 
– rok 2007 i 2011
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Wykres 8/P: Rozpowszechnienie palenia papierosów w yciu – porównanie wyników z 
roku 2007 i 2011.

Czy kiedykolwiek w yciu pali /-a  papierosy?

Czy pali /-a  papierosy w ci gu ostatnich 30 dni ?

Wykres 9/P: Rozpowszechnienie palenia papierosów w ost. miesi cu – porównanie 
wyników z roku 2007 i 2011.

26,0%
20,0%

37,0%
32,0%29,5%

26,4%

42,5%
36,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

III klasy gim. dz. III klasy gim.ch. II klasy ponadgim.dz. II klasy ponadgim. ch.

2007 2011

58,0% 59,0%

71,0% 68,0%
60,3% 62,7%

72,3% 71,0%
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20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

III klasy gim. dz. III klasy gim.ch. II klasy ponadgim.dz. II klasy ponadgim. ch.
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20.2.  Rozpowszechnienie palenia papierosów 
– rok 2007 i 2011
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Porównanie wyników dotycz cych rozpowszechnienia palenia papierosów w ród
uczniów w roku 2007 i 2011 wskazuje, e :

• Nie odnotowano istotnych ró nic pomi dzy odsetkami uczniów, którzy przyznali si do
palenia papierosów w yciu.
• W klasach III G podobny by tak e jak w roku 2007 odsetek dziewcz t pal cych
papierosy w ostatnim miesi cu przez badaniem.

• Nieco wy szy by w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2007 odsetek ch opców
deklaruj cych, e palili papierosy w ostatnim miesi cu poprzedzaj cym badanie.

• Taki wzrost odnotowano tak e w ród dziewcz t ucz cych si w klasach drugich szkó
ponadgimnazjalnych (ró nica pomi dzy odsetkami na granicy istotno ci statystycznej).
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Wykres 10/P: Rozpowszechnienie picia alkoholu w yciu– porównanie wyników z roku 
2007 i 2011.

Czy kiedykolwiek w yciu pi /-a  alkohol?

Wykres 11/P: Rozpowszechnienie picia alkoholu –ostatnich 12 mies.- porównanie 
wyników z roku 2007 i 2011.

Czy pi /-a  alkohol w ci gu ostatniego roku?
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Wykres 12/P: Rozpowszechnienie picia alkoholu w  ci gu ost. 30 dni – porównanie 
wyników z roku 2007 i 2011.

Czy pi /-a  alkohol  w ci gu ostatnich 30 dni?

Porównanie wyników dotycz cych rozpowszechnienia picia alkoholu w ród uczniów
w roku 2007 i 2011 wskazuje, e :

• Nie odnotowano istotnych ró nic pomi dzy odsetkami dziewcz t i ch opców którzy
pili alkohol kiedykolwiek w yciu. Dotyczy to zarówno m odszego jak i starszego
badanego rocznika.

• Istotn ró nic (spadek) odnotowano porównuj c odsetek uczniów klas IIIG i II PG
pij cych alkohol w ci gu ostatniego roku przed badaniem. W badaniu zrealizowanym
w roku 2007 odsetek pij cych dziewcz t wynosi 86%, 4 lata pó niej-79,9%. W ród
ch opców w roku 2007 odsetek pij cych w ost. roku kszta towa si na poziomie
85%, 4 lata pó niej 72,6%.

• Podsumowuj c, mo na stwierdzi e w porównaniu z rokiem 2007
odnotowano w odzi stabilizacj odsetków uczennic i uczniów, którzy maj za
sob inicjacj alkoholow oraz odsetków pij cych w ostatnim miesi cu.
Istotny spadek dotyczy rozpowszechnienia picia w ostatnim roku przed
badaniem.
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Analiza wykresów przedstawiaj cych porównanie odsetków osób upijaj cych si
w wskazuje, e:

• Nie odnotowano istotnej ró nicy pomi dzy odsetkami dziewcz t i ch opców z klas III G
oraz II PG upijaj cych si yciu oraz w ostatnim roku przed badaniem.

• Porównuj c rok 2007 i 2011, odnotowano natomiast istotn ró nic pomi dzy
odsetkiem ch opców z klas III G, którzy upili si w ci gu ostatniego miesi ca.
W roku 2011 odsetek szesnastoletnich ch opców, którzy upili si w ost. miesi cu
wynosi 16,2 %- 4 lata wcze niej- 24%.

Tak zmian odnotowano tak e w populacji ch opców z klas drugich szkó
ponadgimnazjalnych. W roku 2011 odsetek siedemnastoletnich ch opców, którzy
upili si w ost. miesi cu wynosi 21,6%- 4, lata wcze niej by znacznie wy szy 33%.
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Wykres 13P: Rozpowszechnienie upijania si  w yciu – porównanie wyników z roku 2007 
i 2011.

Czy  upi  si /-a  kiedykolwiek w yciu?

Wykres 14/P: Rozpowszechnienie upijania si  w ci gu ost.12 mies. – porównanie wyników 
z roku 2007 i 2011.

Czy  upi  si /-a  w ci gu ostatniego roku?
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Wykres 15/P: Rozpowszechnienie upijania si  w  ci gu ost.30 dni– porównanie wyników 
z roku 2007 i 2011.

Czy  upi  si /-a  w ci gu ost. 30 dni?
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Wykres 16/P: Rozpowszechnienie u ywania marihuany/haszyszu  w yciu  porównanie 
wyników z roku 2007 i 2011.

Czy  u ywa  marihuany/haszyszu kiedykolwiek w yciu ?

Czy  u ywa  marihuany/haszyszu w ci gu ost. roku ?

Wykres 17/P: Rozpowszechnienie u ywania marihuany/haszyszu  w ostatnim roku -
porównanie wyników z roku 2007 i 2011.
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Wykres 18/P: Rozpowszechnienie u ywania marihuany/haszyszu  w yciu porównanie 
wyników z roku 2007 i 2011.

Czy  u ywa  marihuany/haszyszu ci gu ostatniego miesi ca ?

Porównanie wyników dotycz cych rozpowszechnienia u ywania marihuany w ród uczniów
w roku 2007 i 2011 wskazuje, e :

• Odnotowano znacz ró nic (wzrost) pomi dzy odsetkami ch opców, którzy
maj za sob inicjacj marihuan /haszyszem w klasach III G. W roku 2007
odsetek uczniów z tego rocznika, którzy u ywali marihuany wynosi 33%, 4 lata
pó niej ponad 40,1%.

• Pomi dzy rokiem 2007 i 2011 nie odnotowano zmiany odsetka dziewcz t
i ch opców w gimnazjach, którzy u ywali marihuany w ostatnim roku.

• Na uwag zas uguje natomiast wzrost odsetka ch opców ze starszego
rocznika, którzy u ywali marihuany w ost. roku przed badaniem.

• Nie zmieni y si w sposób istotny odsetki uczniów, którzy si gn li po marihuan
w ost. miesi cu przed badaniem.
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Wykres 19/P: Rozpowszechnienie u ywania amfetaminy  w yciu  porównanie wyników z 
roku 2007 i 2011.

Czy  u ywa  amfetaminy kiedykolwiek w yciu ?

Czy  u ywa  amfetaminy  w ci gu ost. roku ?

Wykres 20/P: Rozpowszechnienie u ywania amfetaminy  w ostatnim roku - porównanie 
wyników z roku 2007 i 2011.
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Wykres 21/P: Rozpowszechnienie u ywania amfetaminy w yciu  porównanie wyników 
z roku 2007 i 2011.

Czy  u ywa  amfetaminy ci gu ostatniego miesi ca ?

Porównanie wyników dotycz cych rozpowszechnienia u ywania amfetaminy w ród
uczniów w roku 2007 i 2011 wskazuje na znacz cy spadek odsetków u ywaj cych
w roku 2011 niemal we wszystkich analizowanych okresach:

• Przyk adowo, odnotowano spadek odsetka ch opców z klas III G maj cych za sob
inicjacj amfetamin z 13% w roku 2007 do 6,3% w roku 2011 oraz w klasach II PG:
z 15% do 7%. W przypadku dziewcz t ze szkó ponadgimnazjalnych by to spadek
z 12% do 6,1%.

• Odsetek dziewcz t w klasach III G, które si gn y po amfetamin w ost. roku przed
badaniem nie zmieni si . Spad natomiast odsetek ch opców ucz cych si
w gimnazjach, którzy si gn li po amfetamin w ostatnim roku przed badaniem.
Taki spadek odnotowano równie ród dziewcz t i ch opców ze szkó
ponadgimnazjalnych.

• Znacz cy jest tak e spadek odsetków ch opców z klas III G oraz dziewcz t
i ch opców w klasach II PG, którzy deklarowali, e u ywali amfetaminy w ostatnim
miesi cu przed badaniem.
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Czy  u ywa  ecstasy w yciu, w ci gu ostatniego roku i  miesi ca ?

Czy  u ywa  substancji wziewnych w yciu, w ci gu ostatniego roku i  miesi ca ?

Tabela 1/P:  Rozpowszechnienie u ywania ecstasy -porównanie wyników 
z roku 2007 i 2011.

Tabela 2/P:  Rozpowszechnienie u ywania substancji wziewnych-porównanie wyników 
z roku 2007 i 2011.

Porównanie wyników dotycz cych rozpowszechnienia u ywania ecstasy i substancji
wziewnych w ród uczniów w roku 2007 i 2011 wskazuje na wzrost odsetka dziewcz t
w gimnazjach, które u ywa rodków wziewnych kiedykolwiek w yciu. W pozosta ych
przypadkach odnotowano natomiast spadek odsetków u ywaj cych tych rodków w roku
2011 niemal we wszystkich analizowanych okresach. Wyra ny jest tak e spadek osób
si gaj cych po ecstasy, zarówno w ca ym yciu, jak i w ostatnim roku oraz miesi cu
przed badaniem.

2007 2011 2007 2011 2007 2011

ycie ost.rok ost. rok ost. rok ost.30 dni ost.30 dni

III klasy gim. dz. 4,0% 2,9% 2,0% 0,8% 2,0% 0,2%

III klasy gim.ch. 12,0% 5,5% 10,0% 3,0% 9,0% 0,6%

II klasy ponadgim.dz. 8,0% 2,4% 7,0% 1,7% 4,0% 0,5%

II klasy ponadgim. ch. 14,0% 5,4% 11,0% 2,9% 9,0% 1,6%

2007 2011 2007 2011 2007 2011

ycie ycie ost. rok ost. rok ost.30 dni ost.30 dni

III klasy gim. dz. 7,0% 12,3% 3,0% 5,0% 2,0% 1,5%

III klasy gim.ch. 11,0% 10,3% 10,0% 4,4% 9,0% 1,7%

II klasy ponadgim.dz. 7,0% 3,7% 4,0% 0,5% 4,0% 0,2%

II klasy ponadgim. ch. 10,0% 7,0% 7,0% 1,6% 6,0% 0,6%



Instytut  Psychologii  Zdrowia  PTP

Wnioski i rekomendacje do 
dzia  profilaktycznych 

i naprawczych 
w zakresie problemów 

alkoholowych, narkomanii 
i przemocy rówie niczej



Instytut  Psychologii  Zdrowia  PTP

Wnioski i rekomendacje 1/6
Przedstawione wyniki bada przeprowadzonych w ród ódzkich nastolatków, uczniów III klas
gimnazjalnych i II szkó ponadgimnazjalnych pokazuj w pierwszym rz dzie, e badana

odzie nie ró ni si od swoich rówie ników badanych w innych polskich miastach pod
wzgl dem inicjacji, rozpowszechnienia i intensywno ci do wiadcze z ró nymi rodkami
psychoaktywnymi, w tym z piciem alkoholu.

Pierwsze eksperymenty z ró nymi substancjami wchodz w sk ad tzw. syndromu zachowa
problemowych, którego pojawienie si jest uwa ane za typowe zjawisko
w okresie dorastania, jednak du a intensywno zachowa problemowych, a
w szczególno ci towarzysz ce im okoliczno ci mog wspólnie stanowi sytuacj
niekorzystn , czy wr cz zagra aj zdrowiu i prawid owemu dalszemu rozwojowi m odych
ludzi. Jak pokazuj wyniki badania przeprowadzonego w odzi, wi kszo nastolatków ma za
sob jakie próby z podejmowaniem zachowa niedozwolonych, nieakceptowanych
spo ecznie dla tego okresu ycia. Wynika to z bardzo wielu czynników mniej lub bardziej
wyczerpuj co opisywanych w licznych opracowaniach.

Podstawowym problemem profilaktyki staje si zatem ograniczanie tych
niekorzystnych do wiadcze zarówno je li chodzi o inicjacj jak i ich intensywno .
Wyniki omawianych bada dostarczaj wielu wa nych przes anek dla podj cia takich
rozwa w odniesieniu do lokalnej spo eczno ci. Do okoliczno ci sprzyjaj cych si gni ciu
po rodki psychoaktywne obok czynników czysto sytuacyjnych i osobistych
(ciekawo , przekonanie o „cudownym” dzia aniu, polepszenie nastroju, dokumentowanie

asnej doros ci, itp.) nale y percepcja postaw, przekona , a tak e ró norodnych
zachowa zwi zanych mniej lub bardziej bezpo rednio ze stosowaniem tych rodków.

Przedstawione wyniki bada pozwoli y opisa jak badana m odzie spostrzega postawy
najbli szego otoczenia (doros ego) wobec picia alkoholu, tak e jak ocenia
rozpowszechnienie u ywania substancji psychoaktywnych w ród znajomych/przyjació .
Niepokojem napawa fakt, i cz odzkiej m odzie y nie dostrzega
wyra nej, jednoznacznej dezaprobaty dotycz cej picia alkoholu przez nich u swoich
rodziców albo nie wie, jak rodzice zareagowaliby np. na fakt upicia si .

Wypowiedzi badanych wskazuj e nie napotykaj oni tak e na trudno ci w zdobyciu
alkoholu, co wi cej, bez wi kszych k opotów – sami go kupuj bez sprzeciwu sprzedaj cych
czy innych osób doros ych obecnych przy zakupie.

Opisane powy ej prawid owo ci w po czeniu z powszechnie spostrzegan aprobat dla picia
ród rówie ników, przekonaniem, e wielu spo ród nich zna smak i dzia anie

alkoholu, stanowi doskona e uzasadnienie dla osobistych decyzji o spróbowaniu, czy
dalszych próbach w tym zakresie, zw aszcza, gdy jednocze nie uwa a si e alkohol nie
stanowi istotnego zagro enia dla zdrowia i/lub rozwoju i wi e si z jego u ywaniem szereg
pozytywnych oczekiwa .
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Warto w tym miejscu podkre li e te wymienione w ciwo ci nasilaj si wraz
z wiekiem badanych uczniów, dotycz ch opców jak i dziewcz t, chocia u dziewcz t
pojawiaj si rzadziej b w mniejszym nat eniu.
Porównanie wyników badania ESPAD zrealizowanego w odzi w roku 2007 i 2011
wskazuje, e:

• Nie odnotowano istotnych ró nic pomi dzy odsetkami uczniów, którzy przyznali si do
palenia papierosów w yciu. W klasach III G podobny by tak e jak w roku 2007
odsetek dziewcz t pal cych papierosy w ostatnim miesi cu przez badaniem. Nieco
wy szy by w roku 2011 w porównaniu z rokiem 2007 odsetek ch opców
deklaruj cych, e palili papierosy w ostatnim miesi cu poprzedzaj cym badanie.

• Nie odnotowano istotnych ró nic pomi dzy odsetkami dziewcz t i ch opców którzy pili
alkohol kiedykolwiek w yciu. Dotyczy to zarówno m odszego jak i starszego badanego
rocznika. Istotn ró nic odnotowano porównuj c odsetek uczniów z klas IIIG i II PG
pij cych alkohol w ci gu ostatniego roku przed badaniem. W badaniu zrealizowanym w
roku 2007 odsetek pij cych dziewcz t wynosi 86%, 4 lata pó niej -79,9%. W ród
ch opców w roku 2007 odsetek pij cych w ost. roku kszta towa si na poziomie 85%,
4 lata pó niej 72,6%.

• Podsumowuj c, mo na stwierdzi e w porównaniu z rokiem 2007 odnotowano
odzi stabilizacj odsetków uczennic i uczniów, którzy maj za sob inicjacj

alkoholow oraz odsetków pij cych w ostatnim miesi cu. Istotny spadek dotyczy
rozpowszechnienia picia w ostatnim roku przed badaniem.

• Porównuj c rok 2007 i 2011, odnotowano istotn ró nic (spadek) pomi dzy
odsetkiem ch opców z klas III G, którzy upili si w ci gu ostatniego miesi ca.
W roku 2011 odsetek szesnastoletnich ch opców, którzy upili si w ost. miesi cu
wynosi 16,2 %- 4 lata wcze niej- 24%. Tak zmian odnotowano tak e
w populacji ch opców z klas drugich szkó ponadgimnazjalnych. W roku 2011
odsetek siedemnastoletnich ch opców, którzy upili si w ost. miesi cu wynosi
21,6 %- 4, lata wcze niej by znacznie wy szy 33%.

• Na uwag zas uguje fakt, i odnotowano znacz ró nic (wzrost) pomi dzy
odsetkami ch opców, którzy maj za sob inicjacj marihuan /haszyszem
w klasach III G. W roku 2007 odsetek uczniów z tego rocznika, którzy u ywali
marihuany wynosi 33%, 4 lata pó niej ponad 40,1%.

• Warto tak e podkre li , i spad odsetek ch opców ucz cych si w gimnazjach,
którzy si gn li po amfetamin w ostatnim roku przed badaniem. Taki spadek
odnotowano równie ród dziewcz t i ch opców ze szkó ponadgimnazjalnych.

Wnioski i rekomendacje 2/6
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Znacz cy jest tak e spadek odsetków ch opców z klas III G oraz dziewcz t i ch opców
w klasach II PG, którzy deklarowali, e u ywali amfetaminy w ostatnim miesi cu przed
badaniem.

Zasygnalizowane powy ej tylko niektóre wyniki mia y na celu pokazanie z jednej strony
ono samego zjawiska picia alkoholu (i u ywania innych substancji uzale niaj cych),

jego dynamik warunkowan czynnikami zewn trznymi (wp yw spo eczny, moda, itp.)
i wewn trznymi (zaspokojenie potrzeb, etap rozwoju, itp.), z drugiej za udokumentowanie
znaczenia jakie dla profilaktyki mog mie oddzia ywania zarówno te formalne jak
i nieformalne (przekazywane pod postaci ujawnianych zachowa , postaw i przekona
zwi zanych z piciem), które m odzie , wydaje si , bardzo trafnie spostrzega i ocenia w
swoim bli szym i dalszym otoczeniu spo ecznym.

W tym kontek cie wydaje si e najwa niejsze w ciwo ci, które powinny
charakteryzowa wszelkie, szeroko rozumiane, oddzia ywania profilaktyczne to:
wczesne ich wprowadzanie, systematyczno prowadzenia, spójno oddzia ywa ,
oddzia ywania p yn ce z mo liwie ró nych dost pnych dzieciom m odzie rodowisk
spo ecznych (rodzina, osoby prowadz ce zaj cia pozalekcyjne, inni doro li w rodowisku
lokalnym).

Profilaktyka u ywania substancji powinna wi c rozpoczyna si jak najwcze niej, trwa
permanentnie, a jej forma i przekazywane tre ci powinny by dostosowane do aktualnych
potrzeb rozwojowych dzieci i m odzie y (innych np. w m odszym wieku szkolnym i innych
u 16-17 letnich ch opców i dziewcz t).

Oznacza to, m.in., e dzieci ju w pierwszych klasach szko y podstawowej mog
zdobywa pewne podstawowe informacje o alkoholu, tytoniu, itp., mog im by
demonstrowane po dane postawy wobec u ywania tych substancji, ale najwa niejszy cele
tych wczesnych oddzia ywa , to przede wszystkim poznanie z jakimi zasobami w tym
zakresie dzieci przysz y do szko y i - w my l zasady wczesnej interwencji - ewentualnie
oddzia ywania ukierunkowane na korygowanie tych zasobów (wiedzy, postaw, przekona ).
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Profilaktyka szkolna

1. W kontek cie wyników badania warto rozwa wprowadzenie do szkó
gimnazjalnych w odzi – nowoczesnych programów interwencyjnych
podejmowanych przy wspó udziale szko y, maj cych na celu udzielenie pomocy
i wsparcia uczniom si gaj cym po alkohol lub u ywaj cym innych substancji
psychoaktywnych. Aby dzia ania podejmowane w ramach takich programów przynios y
efekty, konieczne jest spe nienie szeregu warunków, przede wszystkim zdobycie
odpowiednich kompetencji przez nauczycieli oraz cis ej wspó pracy pomi dzy szko
a rodzicami.

2. W tym kontek cie nale y podda wnikliwej analizie wyniki bada ród
nauczycieli diagnozuj cych ich potrzeby szkoleniowe, a tak e problemy
z którymi nie radz sobie w codziennej pracy w szkole i przygotowa ofert
obejmuj ró ne formy wsparcia psychologicznego i merytorycznego dla
nauczycieli.

3. Konieczne wydaje si zorganizowanie d ugofalowych szkole dla nauczycieli
pozwalaj cych im rozwija kompetencje w zakresie rozwi zywania problemów
wychowawczych w szkole. Szkolenia takie powinny mie charakter warsztatów,
podczas których mo na na bie co analizowa sytuacje, które zdarzaj si w szkole
oraz opracowywa program ich rozwi zywania. Warto pomy le
o zorganizowaniu dla nauczycieli sta ego systemu wsparcia zawodowego, a wi c
zapewnieniu profesjonalistów, do których mogliby si oni zwraca w ka dej trudnej
sytuacji wychowawczej, opracowywa wspólnie plan dzia ania i monitorowa go.
Rekomenduje si rozwa enie zorganizowania sta ej pomocy specjalistycznej dla
nauczycieli w zakresie radzenia sobie ze stresem i syndromem wypalenia
zawodowego.

4. W szko ach warto rozwa wprowadzenie pisemnych kontraktów opracowanych
wspólnie przez rodziców, nauczyciela i ucznia, a dotycz cych zasad jego
funkcjonowania w szkole w sytuacji, gdy z ama obowi zuj ce zasady dotycz ce picia,
palenia, u ywania innych substancji, ich dystrybucji w ród uczniów oraz stosowania
przemocy. Kontrakt podpisany przez ucznia wskazuje po dany kierunek zmian w
zachowaniach.

269

Wnioski i rekomendacje 4/6



Instytut  Psychologii  Zdrowia  PTP

Monitorowanie postanowie okre lonych w kontrakcie oraz wspieranie ucznia
i jego rodziców w realizacji zapisów kontraktu, to drugi podstawowy warunek
skuteczno ci programu interwencji. Nale y podkre li , i wyci gni cie konsekwencji
prawnych wobec ucznia (np. w zwi zku z posiadaniem narkotyków
w szkole) nie wyklucza podj cia metody interwencji profilaktycznej i udzielenia mu pomocy
przez szko .

6. W realizowanych programach profilaktycznych konieczne wydaje si podj cie pracy
nad stereotypowymi przekonaniami uczniów dotycz cymi dzia ania alkoholu
i narkotyków, zw aszcza pozytywnych aspektów si gania po te substancje,
o których uczniowie s ysz cz sto z mediów oraz od rówie ników.

7. W szko ach warto dopilnowa ciwego doboru i odpowiedniego
przygotowania kadry do prowadzenia zaj profilaktycznych. Specjalistycznych
umiej tno ci wymaga tak e prowadzenie zaj socjoterapeutycznych dla dzieci
i m odzie y z zaburzeniami zachowa . Praca ta wymaga ci ego doskonalenia kompetencji
oraz superwizji ze strony bardziej do wiadczonych specjalistów. Konieczna jest sta a opieka
i kontakt ze szko ami specjalistów z poradni pedagogiczno-psychologicznych. Warto
skorzysta z banku programów profilaktycznych (O rodek Rozwoju Edukacji).

8. Systemowego podej cia wymaga kwestia zapobiegania i rozwi zywania problemu
przemocy szkolnej. W szko ach warto rozwa utworzenie tzw. zespo ów bezpiecze stwa
skupiaj cych pedagoga szkolnego, specjalist z zewn trz, wybranych nauczycieli, rodziców i
innych pracowników szko y, które zajmowa yby si przygotowywaniem, realizacj oraz
monitorowaniem programu dzia ania w konkretnych przypadkach aktów przemocy
rówie niczej w szkole.

9. System przeciwdzia ania przemocy szkolnej powinien obejmowa takie elementy
jak:

Praca z klas – edukacja

Diagnoza/monitoring zjawiska przemocy (w konkretnej szkole)

Jasny dla uczniów regulamin obejmuj cy tak e konsekwencje wyci gane
wobec uczniów w sytuacji amania zasad

Procedury post powania w szkole w ka dym przypadku aktów przemocy
(kto, co i kiedy powinien zrobi ) oraz kontrakty z uczniami

Praca z ofiarami (wsparcie) i sprawcami: mediacje, pomoc specjalisty

Wspó praca z rodzicami i innymi osobami/instytucjami.
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10. Wspó praca z rodzicami powinna tak e obejmowa wypracowanie norm
wspólnych dla osób doros ych zajmuj cych si wychowaniem m odych
ludzi, dotycz cych u ywania substancji psychoaktywnych. Na uwag
zas uguje stosunkowo wysoki odsetek uczniów przekonanych, e ich rodzice
zgodziliby si na wypicie przez dziecko piwa lub wina.

11. Z uwagi na niepokoj cy poziom konsumpcji papierosów i alkoholu w ród
uczniów, zw aszcza w trzecich klasach gimnazjalnych, bardzo istotn kwesti jest
skuteczne ograniczanie mo liwo ci kupna tych substancji przez osoby
niepe noletnie. Dzia ania interwencyjno-kontrolne podejmowane w tym zakresie s
równie wa ne, jak nowoczesne programy profilaktyczne realizowane w szko ach.
Nale y je traktowa jako dope nienie stanowi ce strategiczny element gminnych
programów profilaktycznych.

12. W celu wsparcia lokalnych dzia w tym zakresie warto rozwa mo liwo
wprowadzenia na poziomie miasta specjalnego programu monitorowania
dost pno ci alkoholu dla m odzie y np. w formie bada prowadzonych metod
„tajnego klienta”, które ka dego roku pozwala yby porównywa skal tego
zjawiska, bada trendy oraz zachodz ce w tym zakresie zmiany. Taki program
móg by by równie istotnym elementem oceny skuteczno ci dzia
podejmowanych w tej sferze przez samorz d lokalny.
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