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 Streszczenie  Wstęp. Problem uzależnień od środków odurzających jest znany od lat. Papierosy, narkotyki, dopala-
cze, alkohol stały się poważnym problemem w XXI wieku. Coraz więcej młodzieży sięga po środki odurzające. Wśród 
uczniów nasiliło się picie alkoholu i palenie papierosów. 
Cel pracy. Ocena wiedzy na temat używek wśród młodzieży wiejskiej w gimnazjum.
Materiał i metody. Badanie objęło 119 uczniów klas I−III w wieku 13−15 lat w gimnazjum w Stanisławowie, którzy 
w ankiecie odpowiadali na pytania z zakresu używek.
Wyniki. Uczniowie z wynikami średnimi i słabymi w nauce, pochodzący z rodzin niepełnych, mieli doświadczenie 
z narkotykami, ale tylko nieliczni uczniowie z ocenami bardzo dobrymi i pochodzący z rodzin pełnych. Palą papie-
rosy jako przejaw dorosłości, wolności i niezależności. Młodzież z tej szkoły pije często alkohol. Większość uczniów 
używało już narkotyków, dopalaczy, leków psychotropowych. Duża liczba uczniów jest uzależniona od hazardu. 
Wnioski. Trzeba podjąć wszelkie działania profilaktyczne, aby zapobiegać uzależnieniom uczniów. 
Słowa kluczowe: używki, alkohol, papierosy, narkotyki.

 Summary  Background. The problem of addiction to drugs is very old. Rising number of young people use drugs, 
boosters, psychotropic drugs. Many students intensify drinking alcohol and smoking. 
Objectives. The purpose this study was to determine the scale of addiction of middle school’s students in rural 
environment.
Material and methods. The study involved 119 students in grades I−III aged 13−15. The students were divided by 
gender, age, family background, results obtained in learning. They answered a number of questions about addiction 
in a specially prepared questionnaire.
Results. Students from single-parent families, students with worse grades have much more common experience 
with drugs than students from full families and with better grades. Students smoke cigarettes as a sign of adulthood, 
freedom and independence. Teenagers from this school drink alcohol frequently, and they initiate alcohol use during 
social events. Most students of this institution already used drugs, boosters, psychotropic drugs. They know the symp-
toms of several drugs. A large number of students is addicted to gambling. 
Conclusions. A number of prophylactic methods must be undertaken to prevent addiction in students.
Key words: drugs, alcohol, cigarettes, gambling.
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Wstęp

Papierosy, narkotyki, dopalacze, alkohol stały 
się poważnym problemem w XXI wieku. Obserwu-
jemy wyraźny wzrost zainteresowania młodzieży 
różnego rodzaju używkami. Osoby te posiadają 
wiedzę o zagrożeniach związanych z używkami, 
ale i tak po nie sięgają. Obserwuje się, że wiek 
inicjacji alkoholowej obniżył się do 13. roku życia. 
Dla młodego, rozwijającego się organizmu częste 
spożywanie alkoholu może prowadzić do zabu-
rzeń w sferze psychiki. Najczęstszymi przyczynami 
sięgania po narkotyki są: ciekawość, naśladowanie 
innych z lęku przed brakiem akceptacji, niskie 
poczucie własnej wartości, problemy w domu 
i w szkole. Wiele narkotyków wywołuje uzależnie-
nie psychiczne i fizyczne [1]. 

Środki uzależniające dzielą się na trzy grupy:
− „odurzające: morfina, kodeina, dolantyna, ko-

kaina, domowe przetwory ze słomy makowej, 
przetwory konopi, LSD;

− psychotropowe: leki uspokajające nasenne 
oraz niektóre przeciwbólowe, amfetamina;

− środki zastępcze: różne lotne substancje che-
miczne − rozpuszczalniki, kleje itp. [2].

Według badaczy amerykańskich istnieje 5 modeli 
stosowania substancji uzależniających:

− używanie eksperymentalne – głównie u osób 
młodych próbujących wielu substancji wielo-
krotnie;.

− używanie rekreacyjne − substancja uzależ-
niająca jest przyjmowana przez ten sam krąg 
osób w celu przeżycia przyjemnych doznań nie 
częściej niż raz w tygodniu;

− używanie okolicznościowo-sytuacyjne − 
przyjmowanie środka odbywa się kilka razy 
w tygodniu, a jego przyczyną jest chęć poprawy 
samopoczucia i rozładowania napięcia;

− używanie intensywne − jest to przyjmowanie 
środka uzależniającego co najmniej jeden raz 
dziennie w celu redukcji stresów i umożliwienia 
codziennego funkcjonowania; 

− używanie kompulsywne − intensywne przyj-
mowanie środka uzależniającego w celu unik-
nięcia głodu narkotycznego” [3].

Cel pracy

Celem pracy była ocena wiedzy na temat uży-
wek wśród młodzieży wiejskiej w gimnazjum.

Materiał i metody

Badaniem objęto 119 uczniów klas I−III w wie-
ku 13−15 lat w gimnazjum w Stanisławowie, któ-
rzy w ankiecie odpowiadali na pytania z zakresu 
używek. 

Wyniki

Uczniów z bardzo dobrymi i dobrymi wynikami 
było 48 (40%), a ze średnimi i słabymi wynika-
mi – 71 (60%). Uczniów pochodzących z rodzin 
pełnych było 86 (72%), a z niepełnych – 33 (28%). 
Uczniowie z wynikami średnimi i słabymi pocho-
dzący z rodzin niepełnych mieli częściej doświad-
czenie z narkotykami niż uczniowie z ocenami 
bardzo dobrymi i pochodzący z rodzin pełnych. 
Młodzież z rodzin pełnych i osiągająca wyniki 
w nauce bardzo dobre i dobre zna lepiej objawy 
działania przynajmniej kilku narkotyków niż mło-
dzież z rodzin niepełnych i mająca oceny średnie 
i słabe (ryc. 1).

Młodzież mająca oboje rodziców i osiągająca 
wyniki w szkole bardzo dobre i dobre nie miała 
kontaktu z dopalaczami. Natomiast prawie połowa 
uczniów pochodząca z rodzin niepełnych i mająca 
w szkole wyniki średnie i słabe zażywała dopalaczy.

Większość uczniów z rodzin pełnych piło już 
alkohol. Porównując wyniki spożywania alkoholu 
przez młodzież, biorąc pod uwagę aspekt osiąga-
nych przez nią wyników w nauce, więcej uczniów 
z ocenami średnimi i słabymi piło już alkohol niż 
z ocenami bardzo dobrymi. Młodzież gimnazjal-
na pochodząca z rodzin niepełnych preferowała 
spożycie wódki. Uczniowie z ocenami w nauce 
średnimi i słabymi − piwo. Natomiast uczniowie 
z rodzin pełnych − wino. Uczniowie z ocenami 
bardzo dobrymi i dobrymi − wino (ryc. 2).

Rycina 1. Znajomość objawów działania narkotyków

Rycina 2. Preferencje w wyborze alkoholu
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Najwięcej młodzieży palącej papierosy jest 
w grupie uczniów ze średnimi i słabymi ocenami 
w nauce. Uczniami uzależnionymi od hazardu  
− gry na maszynach losowych lub gry interneto-
we − są uczniowie z wynikami średnimi i słabymi. 
Problem tego rodzaju uzależnienia wśród uczniów 
z wynikami bardzo dobrymi i dobrymi prawie nie 
występuje.

Dyskusja

Przeprowadzone badanie pozwoliło zapoznać 
się z problemem używek w gimnazjum wśród mło-
dzieży wiejskiej. Większość uczniów tej szkoły pali 
papierosy, często pije alkohol. Większość uczniów 
zażywało już narkotyki. Miało także kontakt z do-
palaczami i lekami psychotropowymi. Duża liczba 
uczniów jest uzależniona od hazardu. Wyniki, 
które zostały podane są zgodne z aktualnym pi-
śmiennictwem [4, 5]. Młodzieży z tej szkoły zostały 
zaproponowane dalsze badania w Poradni Uzależ-
nień, która funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Nieporęcie.

Wnioski

Uczniowie z wynikami średnimi i słabymi po-
chodzący z rodzin niepełnych mieli doświadczenie 
z narkotykami, jednocześnie słabiej znali skutki ich 
działania na organizm, a także częściej zażywali 
dopalaczy czy pili alkohol, preferując wódkę [4]. 
Najwięcej młodzieży palącej papierosy jest w gru-
pie uczniów ze średnimi i słabymi ocenami w na-
uce. Również w tej grupie więcej jest osób uzależ-
nionych od hazardu − gry na maszynach losowych 
lub gry internetowe [5]. Problem tego uzależnienia 
wśród uczniów z wynikami bardzo dobrymi pra-
wie nie występuje. Świat młodych ludzi zaczyna 
się kręcić wokół używek. Problem uzależnienia 
dotyka nie tylko uczniów ze szkół w miastach, ale 
istnieje on już w szkołach na terenach wiejskich [6]. 
Na podstawie badań widać konieczność działań 
profilaktycznych, aby zapobiegać uzależnieniom 
uczniów. 
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