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Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Kocoñ

Pracownia Profilaktyki M³odzie¿owej �Pro-M�, Zak³ad Psychologii
i Promocji Zdrowia Psychicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Abstract � Introduction. The study tested relationships between tattooing/body piercing and risky
youth behaviours including substance use and abuse, violence, and delinquent behaviours among
15-year-old students.
Method. Data from the self-report questionnaire was taken from a sample of 15-year-old students
attending middle schools in three districts of Warsaw: Mokotów, Wilanów, and Ursynów. There
were 1471 participants (52% boys) surveyed, which constitutes about 90% of the random sample.
Results. About 5% of 15-year-old adolescents had a permanent or temporary tattoo. There were no
significant gender differences in having a tattoo. Body piercing was more prevalent among girls
(39% of girls reported having piercing), while only 3% of boys had body piercing. Body piercing
at a location other than the ears was present in 5% of adolescents (8,5% of girls, 2% of boys).
In logistic regression analyses, controlling for gender, type of school, and older age (more than
15-year-old), tattooing was associated with higher involvement in violence, some kinds of delin-
quent behaviours, and substance use. Body piercing was associated with a higher level of substance
use and some delinquent behaviours. Body piercing at a location other than the ears was signifi-
cantly associated with a higher level of all kinds of analysed risky behaviours.

Key words: tattoo, body piercing, psychoactive substance use, violence, other risky behaviours,
adolescents

Streszczenie � Wstêp. Celem badania by³a ocena zwi¹zków pomiêdzy posiadaniem tatua¿u lub pier-
cingu przez 15-letnich uczniów a wystêpowaniem zachowañ ryzykownych, takich jak u¿ywanie
i nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych, przemoc i wykroczenia.
Metoda. Materia³ badawczy pochodzi z anonimowych badañ ankietowych, których uczestnika-
mi byli uczniowie klas trzecich gimnazjów (wiek 15 lat) z trzech dzielnic Warszawy: Mokotowa,
Ursynowa i Wilanowa. W badaniach wziê³o udzia³ 1471 osób (52% ch³opcy), co stanowi³o ok. 90%
wylosowanej próby.

Praca naukowa finansowana ze �rodków bud¿etowych na naukê w latach 2005�2006. Grant
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji Nr 2 P05D 081 28
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Wyniki. Wyniki wskazuj¹, ¿e ok. 5% m³odzie¿y w wieku 15 lat mia³o trwa³y lub nietrwa³y tatua¿.
P³eæ nie ró¿nicowa³a posiadania tatua¿u w badanej grupie m³odzie¿y. Kolczyki typu piercing zdecy-
dowanie przewa¿aj¹ u dziewcz¹t (39%); tylko ok. 3% ch³opców mia³o tego typu ozdoby. Piercing
w innych miejscach ni¿ uszy mia³o 5% nastolatków (8,5% dziewcz¹t i 2% ch³opców). Analizy
regresji logistycznej przy kontrolowaniu p³ci, typu szko³y i starszego wieku (wiêcej ni¿ 15 lat) wska-
zuj¹, ¿e posiadanie przez m³odzie¿ tatua¿u zwi¹zane by³o z wiêkszym anga¿owaniem siê w prze-
moc, niektóre wykroczenia oraz u¿ywanie i nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych. Posiadanie
piercingu jest czynnikiem zwi¹zanym z u¿ywaniem substancji psychoaktywnych i pope³nianiem
niektórych wykroczeñ. Piercing w innych miejscach ni¿ uszy jest powi¹zany ze wszystkimi analizo-
wanymi zachowaniami ryzykownymi m³odzie¿y.

S³owa kluczowe: tatua¿, piercing, u¿ywanie substancji psychoaktywnych, przemoc, inne zacho-
wania ryzykowne, m³odzie¿

WSTÊP

Tatua¿ i piercing nale¿¹ do najczê�ciej stosowanych praktyk modyfikowania
lub ozdabiania ró¿nych czê�ci ludzkiego cia³a. Tatua¿ to znak graficzny na skórze
powsta³y w wyniku wprowadzenia barwnika pod skórê. Tatua¿e dziel¹ siê na
permanentne, okresowe i wykonane henn¹. Tatua¿ permanentny zostaje na ciele
na ca³e ¿ycie, jednak z up³ywem czasu barwnik wch³ania siê w skórê i jego wzór
ulega niewielkim zmianom. Tatua¿ okresowy utrzymuje siê od ok. miesi¹ca do
roku, nawet do trzech lat, a wykonany z henny � od 1 do 3 tygodni. Tatua¿e naj-
czê�ciej znajduj¹ siê na: przedramionach, ramionach, nogach oraz w okolicach
krêgos³upa. Piercing1, czyli kolczykowanie lub przek³uwanie, polega na wykony-
waniu przek³uæ w specyficznych miejscach cia³a i wprowadzaniu w nie kolczy-
ków (w odró¿nieniu od kolczyków tradycyjnie zak³adanych do uszu) z tytanu lub
stali chirurgicznej, przeznaczonych do sta³ego noszenia. Zak³ada siê je w ró¿nych
miejscach cia³a, takich jak uszy, ³uki brwiowe, nos, wargi, jêzyk, okolice podbródka,
sutki, pêpek, narz¹dy p³ciowe. Rzadziej stosowanymi formami zdobienia i mo-
dyfikowania wygl¹du cia³a s¹ skaryfikacje, czyli zdobienie poprzez nacinanie,
zadrapywanie lub wypalanie skóry tak, aby powsta³a jasna tkanka bliznowa.

Piercing i tatua¿e staj¹ siê coraz bardziej popularne w�ród m³odych ludzi (1, 2),
a tak¿e coraz powszechniej akceptowane (3). W krajach zachodnich zaczê³y byæ
popularne ju¿ w latach 70. (4), natomiast w Polsce moda na modyfikowanie cia³a
pojawi³a siê stosunkowo niedawno wraz z przemianami lat 90. Modyfikacje cia³a
mog¹ mieæ pod³o¿e kulturowe (tradycja, religia), subkulturowe (moda) lub mog¹
wynikaæ ze specyficznych potrzeb jednostki (np. kreowanie w³asnej indywidual-
no�ci). Ró¿ni autorzy wskazuj¹, ¿e mo¿e to byæ forma autoekspresji, wyra¿ania
swoich my�li, preferencji oraz zaznaczania w³asnej to¿samo�ci (5, 6, 7), a tak¿e,
w percepcji nastolatków � przejaw odwagi (5, 8). Powody modyfikowania cia³a,
zg³aszane w badaniach przeprowadzonych w Kanadzie na reprezentatywnej grupie

1 S³owo �piercing� jest jednym z tych obcojêzycznych terminów, które stosuje siê w jêzyku pol-
skim w brzmieniu oryginalnym. Dlatego autorzy artyku³u pos³uguj¹ siê w tek�cie s³owem angielskim.
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m³odzie¿y szkolnej w wieku 12�18 lat (9), to najczê�ciej: ³adny wygl¹d tatua¿y
czy piercingu, zapamiêtanie wa¿nego wydarzenia ¿yciowego, wyró¿nienie siê,
podkre�lenie w³asnej inno�ci, kobieco�ci/mêsko�ci, poczucia niezale¿no�ci lub
robi siê to po prostu na szczê�cie.

Wyniki badañ prowadzonych w innych krajach wskazuj¹, ¿e od 5% do 13%
m³odzie¿y w wieku szkolnym ma tatua¿ (9, 10, 11). W przypadku piercingu dane
dotycz¹ce rozpowszechnienia zjawiska w�ród m³odzie¿y szkolnej zale¿¹ od tre�ci
pytania. Na niskie wska�niki rozpowszechnienia (ok. 5%) wskazuj¹ badania nasto-
latków, w których termin �piercing� zawê¿ono do kolczykowania miejsc innych
ni¿ ucho (1). Na ponad 20% rozpowszechnienia wskazuj¹ badania nastolatków
w przypadku, gdy ten termin definiowano szerzej jako kolczyki w ró¿nych czê�ciach
cia³a i w uszach, ale nie w dolnej czê�ci ucha, wykorzystywanej do noszenia tra-
dycyjnych kolczyków. Z kanadyjskich badañ (9) wynika, na przyk³ad, ¿e ok. 27%
nastolatków mia³o piercing, definiowany jako kolczyki w innych miejscach ni¿
w dolnej czê�ci ucha. Przy czym noszenie kolczyków typu piercing by³o zdecy-
dowanie bardziej popularne w�ród kanadyjskich dziewcz¹t ni¿ ch³opców: ok. 44%
wobec ok. 11%. W przypadku tatua¿u ró¿nice ze wzglêdu na p³eæ nie by³y a¿ tak
wyra�ne; ok. 10% dziewcz¹t i 6% ch³opców mia³o tatua¿.

Z zagranicznych badañ wynika, ¿e posiadanie przez m³odzie¿ tatua¿u lub pier-
cingu jest zwi¹zane z wiêkszym anga¿owaniem siê w ró¿ne zachowania ryzykowne,
w tym u¿ywanie i nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych (1, 10, 11, 12, 13).
Na przyk³ad, z badañ Brooks (12) przeprowadzonych (podczas rutynowego prze-
gl¹du w przychodni lekarskiej) w grupie 210 m³odych pacjentów (14�18 lat)
� uczestnicz¹cych w wiêkszych badaniach nad u¿ywaniem substancji psycho-
aktywnych w�ród nastolatków � wynika, ¿e posiadanie tatua¿u lub piercingu by³o
skorelowane z czêstszym u¿ywaniem substancji psychoaktywnych. Carroll i wsp.
(10), na podstawie badañ przeprowadzonych na amerykañskiej m³odzie¿y w wieku
12�22 lata, stwierdzili, ¿e posiadanie piercingu by³o zwi¹zane z rozpoczêciem u¿y-
wania narkotyków, ryzykownymi zachowaniami seksualnymi zarówno u ch³op-
ców, jak i u dziewcz¹t oraz ze stosowaniem przemocy w�ród dziewcz¹t. Podobne
wyniki uzyskali Roberts i wsp. (1) podczas badañ na reprezentatywnej grupie
amerykañskich uczniów w wieku 13�18 lat: uczniowie posiadaj¹cy piercing an-
ga¿owali siê czê�ciej w zachowania ryzykowne (np. problemowe picie alkoholu,
u¿ywanie marihuany, wagary, ucieczki z domu, kradzie¿e) ni¿ osoby bez piercingu.

Cel i pytania badawcze

Celem badania by³a ocena zwi¹zków pomiêdzy posiadaniem tatua¿u lub pier-
cingu przez 15-letnich uczniów a wystêpowaniem zachowañ ryzykownych, takich
jak u¿ywanie i nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych, przemoc i wykroczenia.
Sformu³owano nastêpuj¹ce pytania badawcze:
● Jakie jest rozpowszechnienie zjawiska posiadania trwa³ego lub nietrwa³ego ta-

tua¿u w grupie badanych gimnazjalistów?
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● Jakie jest rozpowszechnienie zjawiska posiadania ozdób typu piercing w grupie
badanych gimnazjalistów?

● Czy posiadanie tatua¿u/piercingu przez uczniów jest zwi¹zane z:
� czêsto�ci¹ palenia papierosów, picia alkoholu i u¿ywania narkotyków?
� czêsto�ci¹ anga¿owania siê w bójki i inne formy przemocy wobec rówie�ni-

ków?
� wystêpowaniem zachowañ niezgodnych z prawem (np. kradzie¿e, handel nar-

kotykami)?
� zachowaniami ryzykownymi, przy kontrolowaniu innych elementów stylu

¿ycia nastolatków (np. czêstego spêdzania du¿ej ilo�ci czasu poza domem,
posiadania hobby).

MATERIA£ I METODA

Charakterystyka próby

Materia³ badawczy zebrano w ramach szerszego projektu badañ mokotowskich,
zrealizowanych jesieni¹ 2004 roku. Uczestnikami badañ byli uczniowie klas trze-
cich ze szkó³ gimnazjalnych z trzech dzielnic Warszawy: Mokotowa, Ursynowa
oraz Wilanowa. Jest to tradycyjny obszar prowadzenia badañ mokotowskich.
W badaniach zastosowano losowy dobór klas trzecich ze wszystkich gimnazjów
publicznych i niepublicznych znajduj¹cych siê na tym obszarze; ³¹cznie wylosowa-
no 82 klasy (55% wszystkich klas trzecich), w tym 69 klas z gimnazjów publicznych
i 13 klas z gimnazjów niepublicznych. W badaniach wziê³y udzia³ 1493 osoby, sta-
nowi³o to ok. 90% wylosowanej próby. Anonimow¹ ankietê uczniowie wype³niali
na lekcjach w klasach szkolnych. Ankieterami by³y osoby spoza szko³y.

Badania prowadzono z zachowaniem procedur zapewniaj¹cych anonimowo�æ
odpowiedzi pojedynczych uczniów, klas i szkó³. Udzia³ uczniów by³ dobrowolny.

W obliczeniach uwzglêdniono ankiety 1471 osób (52% stanowili ch³opcy). Zde-
cydowana wiêkszo�æ uczniów (93%) bior¹cych udzia³ w badaniach urodzi³a siê
w 1989 roku, czyli prawdopodobnie realizowa³a obowi¹zek nauki zgodnie z planem
i w dniu badania mia³a ukoñczone 15 lat. Oko³o 7% badanych uczniów urodzi³o
siê przed 1989 rokiem. S¹ to uczniowie, którzy z ró¿nych powodów byli opó�nieni
w nauce. Najprawdopodobniej powtarzali kiedy� klasê. Oko³o 60% uczniów mia³o
przynajmniej jednego z rodziców z wy¿szym wykszta³ceniem.

Zmienne, wska�niki i sposoby ich pomiaru

Zmienne wyja�niaj¹ce (niezale¿ne) to tatua¿, piercing, elementy ¿ycia nastolatków.
n Tatua¿. Do oceny rozmiarów tego zjawiska wykorzystano pytanie opraco-

wane przez autorów badañ: Czy masz tatua¿? (nie pytamy tu o nalepki, które udaj¹
tatua¿), z trzema odpowiedziami do wyboru: �nie�, �tak, mam nietrwa³y tatua¿�,
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�tak, mam trwa³y tatua¿�. W analizach u¿ywano dychotomicznego wska�nika �po-
siadanie trwa³ego lub nietrwa³ego tatua¿u�; odpowiedzi: tak/nie.
n Piercing. Do oceny tego zjawiska wykorzystano pytanie opracowane przez

autorów badañ: Czy nosisz kolczyki typu piercing? (nie pytamy tu o tradycyjne
kolczyki), z nastêpuj¹c¹ skal¹ odpowiedzi: �nie�, �tak, w uchu lub w uszach�, �tak,
w nosie�, �tak, w brwi�, �tak, w wardze�, �tak, na jêzyku�, �tak, w innych czê�-
ciach cia³a�. W analizach u¿ywano dwóch dychotomicznych wska�ników:

� posiadanie piercingu we wszystkich miejscach, razem z ozdobami umiesz-
czonymi w uszach; odpowiedzi tak/nie,

� posiadanie piercingu w innych miejscach ni¿ uszy; odpowiedzi tak/nie.
n Elementy stylu ¿ycia nastolatków. W badaniach wykorzystano pytanie Ile

przeciêtnie godzin dziennie po�wiêcasz na nastêpuj¹ce czynno�ci: granie w gry
komputerowe, korzystanie z Internetu (surfowanie, czat, gry online itp.), odrabianie
lekcji, ogl¹danie telewizji, DVD lub wideo, hobby, spêdzanie czasu poza domem
(np. na podwórku, osiedlu, na mie�cie), z nastêpuj¹c¹ skal¹ odpowiedzi: 0 godzin,
mniej ni¿ 1 godzinê, 1�2 godziny, 3�4 godziny, 5 lub wiêcej godzin (opracowanie
K. Bobrowski). W analizach regresji wykorzystano zdychotomizowane wzglêdem
�redniej wska�niki stylu ¿ycia: po�wiêcenie na dan¹ czynno�æ 1�2 godziny dzien-
nie lub wiêcej vs mniej ni¿ godzinê dziennie. W przypadku zmiennej �czas spê-
dzany poza domem�: 3�4 godziny dziennie lub wiêcej vs 1�2 godziny lub mniej.

Zmienne obja�niane (zale¿ne)
1. U¿ywanie substancji psychoaktywnych
n Palenie papierosów. Do pomiaru czesto�ci palenia wykorzystano pytanie Czy

palisz papierosy? z 5-punktow¹ skal¹ odpowiedzi: 1 = nie; 2 = tak, kilka razy
w roku; 3 = tak, kilka razy w miesi¹cu; 4 = tak, kilka razy w tygodniu; 5 = tak,
codziennie. Pytanie pochodzi z ankiety NAN opracowanej przez B. Wolniewicz-
Grzelak (14). Na podstawie tego pytania utworzono dwa dychotomiczne wska�-
niki palenia papierosów: �palenie w ostatnim roku przynajmniej kilka razy� (odp.
tak/nie) oraz �palenie codzienne� (odp. tak/nie).
n U¿ywanie narkotyków. Do pomiaru czêsto�ci u¿ywania narkotyków zasto-

sowano pojedyncze pytanie: Czy w okresie od wrze�nia zesz³ego roku do teraz
zdarzy³o siê, ¿e u¿ywa³e� �rodków narkotyzuj¹cych? z 5-punktow¹ skal¹ odpowie-
dzi: 1 = nie zdarzy³o siê; 2 = tak, jeden lub dwa razy; 3 = tak, kilka razy; 4 = tak,
kilkana�cie razy; 5 = tak, wiêcej ni¿ kilkana�cie razy. Pytanie z ankiety NAN opra-
cowanej przez B. Wolniewicz-Grzelak (14). Na podstawie tego pytania utworzono
dwa dychotomiczne wska�niki u¿ywania narkotyków: �u¿ywanie narkotyków
przynajmniej 1�2 razy w ostatnim roku� (odp. tak/nie) oraz �czêste u¿ywanie nar-
kotyków � przynajmniej kilkana�cie razy w ostatnim roku� (odp. tak/nie).
n Picie napojów alkoholowych. Do pomiaru spo¿ywania napojów alkoholowych

wykorzystano ankietê �Piwo�Wino�Wódka� (15), która dotyczy charakterystyki
ostatniego przypadku picia poszczególnych napojów alkoholowych � piwa, wina
lub wódki (kiedy, ile i z kim pi³ piwo, wino, wódkê). W analizach uwzglêdniono
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pytanie Kiedy pi³e� ostatni raz? z odpowiedziami: �nigdy nie pi³em�, �przesz³o
rok temu�, �7 do 12 miesiêcy temu�, �do 6 miesiêcy temu�, �1 do 2 miesiêcy
temu�, �16 do 30 dni temu�, �8 do 15 dni temu�, �5 do 7 dni temu�, �1 do 4 dni
temu�. Na podstawie odpowiedzi na to pytanie do analiz utworzono dychotomicz-
n¹ zmienn¹ �picie/niepicie alkoholu w ostatnich 30 dniach przed badaniem�.
n Upijanie siê. W ocenie zjawiska upijania siê oparto siê równie¿ na charakte-

rystyce ostatniego przypadku picia alkoholu Ile wtedy wypi³e�? Miar¹ upicia siê
by³o wypicie 60 i wiêcej gramów 100-procentowego alkoholu, co odpowiada³o:
trzem lub wiêcej butelkom piwa, trzem i wiêcej lampkom wina oraz przynajmniej
trzem du¿ym kieliszkom wódki (16). Na podstawie tego pytania do analiz utwo-
rzono zmienn¹ �upijanie siê przynajmniej raz w ci¹gu ostatnich 30 dni� z odpo-
wiedziami tak/nie.

2. Przemoc wobec innych
Do pomiaru zachowañ i do�wiadczeñ zwi¹zanych z przemoc¹ zastosowano trzy

pojedyncze pytania ankietowe. Dotyczy³y one:
● uczestniczenia w aktach przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych

uczniów w szkole: W okresie od wrze�nia zesz³ego roku do teraz jak czêsto
bra³e� udzia³ w przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych uczniów
na terenie szko³y lub w pobli¿u szko³y? ze skal¹ odpowiedzi: 1 = nigdy,
2 = rzadziej ni¿ raz na miesi¹c, 3 = oko³o raz na tydzieñ, 4 = codziennie lub
prawie codziennie; dychotomiczny wska�nik: przemoc wobec innych uczniów
przynajmniej raz w ostatnim roku, tak/nie

● uczestniczenia w bójkach z rówie�nikami: W ostatnich 12 miesi¹cach ile razy
bra³e� udzia³ w bójkach na terenie szko³y? ze skal¹ odpowiedzi: 1 = ani razu,
2 = jeden raz, 3 = dwa�trzy, 4 = cztery�piêæ, 5 = sze�æ�siedem, 6 = osiem�
dziewiêæ, 7 = dziesiêæ�jedena�cie, 8 = dwana�cie lub wiêcej; dychotomiczny
wska�nik: udzia³ w bójkach w szkole przynajmniej raz w ostatnim roku, tak/nie

● celowego uderzenia lub uszkodzenia kogo�: Czy kiedykolwiek w ostatnich
12 miesi¹cach uderzy³e� lub uszkodzi³e� kogo� celowo? Odpowied� dychoto-
miczna tak/nie.

3. Zachowania sprzeczne z prawem i inne wykroczenia
Do pomiaru tych zachowañ wykorzystano 4 pytania dotycz¹ce kradzie¿y, han-

dlu narkotykami, celowego niszczenia rzeczy nale¿¹cych do innych osób oraz ucie-
czek z domu.

Czy kiedykolwiek w ostatnich 12 miesi¹cach robi³e� ni¿ej wymienione rzeczy?
odpowiedzi tak/nie:
£ama³e� lub niszczy³e� (celowo) co�, co nie nale¿a³o do Ciebie?
Sprzedawa³e� marihuanê lub inne narkotyki?
Bra³e� rzeczy, które nie nale¿a³y do ciebie?
Ucieka³e� z domu (to znaczy opuszcza³e� dom bez pozwolenia jednego czy dwoj-
ga rodziców)?
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Pytania dotycz¹ce przemocy i zachowañ sprzecznych z prawem s¹ adaptacj¹ pytañ
z kwestionariusza �Ontario Student Drug Survey� (17), dokonan¹ za zgod¹ autorów
w ramach badañ statutowych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (18).

Zmienne kontrolowane: p³eæ, typ szko³y (publiczna vs niepubliczna) oraz starszy
wiek (wiêcej ni¿ 15 lat) sugeruj¹cy opó�nienie w realizacji obowi¹zku szkolnego.

Analizy statystyczne

Zwi¹zki pomiêdzy posiadaniem tatua¿u i piercingu a zachowaniami ryzykow-
nymi m³odzie¿y analizowano w dwóch etapach. W pierwszym etapie dokonano
porównañ wystêpowania poszczególnych zachowañ ryzykownych w dychotomicz-
nych grupach uczestników badañ wyró¿nionych ze wzglêdu na posiadanie/nie-
posiadanie tatua¿u oraz posiadanie/nieposiadanie piercingu. Istotno�æ ró¿nic miê-
dzy tymi grupami w odsetkach osób przejawiaj¹cych zachowania ryzykowne
mierzono za pomoc¹ testu chi kwadrat.

W drugim etapie do oceny zwi¹zków pomiêdzy posiadaniem tatua¿u/piercingu
a zachowaniami ryzykownymi wykorzystano krokow¹ analizê regresji logistycz-
nej. Zmiennymi obja�nianymi by³y poszczególne zachowania ryzykowne uporz¹d-
kowane w trzy kategorie: u¿ywanie i nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych,
przemoc i agresja wobec rówie�ników oraz zachowania sprzeczne z prawem i wy-
kroczenia. Analizuj¹c wyniki regresji logistycznej brano pod uwagê iloraz szans
z 95% przedzia³em ufno�ci. Analizy prowadzono przy kontrolowaniu zmiennych
socjodemograficznych. Zastosowano cztery warianty analizy regresji.

● Pierwszy wariant: w pierwszym kroku do równania regresji wprowadzono trzy
dychotomiczne zmienne kontrolowane: p³eæ, typ szko³y (publiczna vs niepu-
bliczna) i starszy wiek (tak/nie). W drugim kroku � równolegle dwie zmienne:
posiadanie tatua¿u (tak/nie) i piercingu � wszystkie miejsca (tak/nie).

● Drugi wariant: pierwszy krok � trzy zmienne kontrolowane; drugi krok
� równolegle dwie zmienne: posiadanie tatua¿u (tak/nie) i piercingu w in-
nych miejscach ni¿ uszy (tak/nie).

● Trzeci wariant: pierwszy krok trzy zmienne kontrolowane, drugi krok � równo-
legle dwie zmienne: posiadanie tatua¿u (tak/nie) i piercingu � wszystkie
miejsca (tak/nie); trzeci krok � równolegle piêæ zdychotomizowanych zmien-
nych, charakteryzuj¹cych codzienny styl ¿ycia, np. granie w gry kompute-
rowe 1�2 godz. dziennie lub wiêcej vs 0 godz. lub mniej ni¿ godzinê.

● Czwarty wariant: w drugim kroku wprowadzono zmienn¹ posiadanie pier-
cingu w innych miejscach ni¿ uszy. Pozosta³e kroki jak w wariancie trzecim.

WYNIKI

Tatua¿ i piercing � rozpowszechnienie zjawiska. Oko³o 5 procent 15-letniej
m³odzie¿y uczestnicz¹cej w badaniach mia³o trwa³y lub nietrwa³y tatua¿. Posiadanie
tatua¿u by³o w podobny sposób rozpowszechnione w�ród dziewcz¹t i ch³opców



254

Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Kocoñ

(tabela 1). Do noszenia kolczyków typu piercing (w uszach i innych miejscach
na ciele) przyzna³o siê ok. 20% badanych, przy czym dziewczêta zdecydowanie
czê�ciej ni¿ ch³opcy nosz¹ tego typu ozdoby. Oko³o 39% dziewcz¹t zaznaczy³o
w ankiecie, ¿e nosi kolczyki w uszach lub innych czê�ciach cia³a, podczas gdy
tylko ok. 3% ch³opców udzieli³o twierdz¹cej odpowiedzi na to pytanie. Podobnie,
znacz¹co wiêcej dziewcz¹t (8,5%) ni¿ ch³opców (2%) potwierdzi³o posiadanie
piercingu w innych ni¿ uszy czê�ciach cia³a (tabela 1). Posiadanie piercingu w
dwóch, trzech lub kilku ró¿nych miejscach naraz dotyczy³o ok. 2% m³odzie¿y.

Tatua¿ (trwa³y lub nietrwa³y)
Tattoo (permanent or temporary) 4,6 4,3 5,0 n.s.

Tatua¿ nietrwa³y
Temporary tattoo 1,2 0,5 2,0 n.s.

N = 1446 N = 751 N = 695

Piercing (wszystkie miejsca)
Body piercing (all locations) 20,4 3,1 39,1 0,001

Piercing (inne miejsca ni¿ uszy)
Body piercing (other than the ears) 5,1 2,0 8,5 0,001

Tabela 1.
Rozpowszechnienie posiadania tatua¿u/piercingu w ca³ej grupie i ze wzglêdu na p³eæ
Prevalence of tattooing and body piercing among study participants and across gender

Modyfikacje cia³a Body modifications

Ogó³em All
N = 1452

Ch³opcy Boys
N = 752

Dziewczêta Girls
N = 700

P

Tatua¿ i piercing a u¿ywanie i nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych.
Analizy prowadzone na zdychotomizowanych grupach uczestników badañ: z ta-
tua¿em/bez tatua¿u oraz z piercingiem/bez piercingu wskazuj¹, ¿e takie modyfiko-
wanie wygl¹du cia³a by³o powi¹zane w badanej grupie z czêstszym anga¿owaniem
siê uczniów w u¿ywanie i nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych. Na przyk³ad,
w ci¹gu ostatnich 30 dni pi³o alkohol 49% uczniów �bez tatua¿u� i 73% �z tatua-
¿em�, w ostatnim roku pali³o papierosy 26% uczniów �bez tatua¿u� i 45% �z tatua-
¿em�, w ostatnim roku próbowa³o jakiego� narkotyku 17% badanych �bez tatua¿u�
i 32% �z tatua¿em� (tabela 2). Wszystkie te ró¿nice s¹ znacz¹ce statystycznie.
Bardzo zbli¿one zale¿no�ci stwierdzono we wszystkich analizach wyró¿nionych
ze wzglêdu na posiadanie/nieposiadanie piercingu. Picie alkoholu, upijanie siê,
palenie papierosów i u¿ywanie narkotyków by³o znacz¹co czêstsze w grupie m³o-
dzie¿y posiadaj¹cej piercing ni¿ w grupie �bez piercingu� (tabela 2). Stwierdzone
zale¿no�ci dotyczy³y wszystkich analizowanych substancji (alkohol, nikotyna, nar-
kotyki) oraz wszystkich wska�ników u¿ywania i nadu¿ywania substancji.

Analizy regresji logistycznej (wariant pierwszy) przy kontrolowaniu p³ci, typu
szko³y oraz starszego wieku wskazuj¹, ¿e zarówno posiadanie tatua¿u, jak i pier-
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cingu zwiêksza³o ryzyko u¿ywania i nadu¿ywania substancji psychoaktywnych
(tabela 3). Posiadanie tatua¿u podobnie jak piercingu zwiêksza³o oko³o 2�3-krot-
nie ryzyko picia alkoholu, upijania siê, okazjonalnego i codziennego palenia pa-
pierosów, a tak¿e u¿ywania narkotyków. �wiadcz¹ o tym wspó³czynniki �ilorazu
szans� przyjmuj¹ce warto�ci od 1,7 do 2,8. Posiadanie piercingu w innych miejs-
cach ni¿ uszy (wariant drugi analiz regresji) by³o silniej powi¹zane ze wska�nika-
mi u¿ywania wszystkich branych pod uwagê substancji psychoaktywnych, iloraz
szans od 3,1 do 3,8 (tabela 3).

Tatua¿ i piercing a przemoc i zachowania agresywne. Analizy przeprowa-
dzone na zdychotomizownych grupach �z tatua¿em/bez tatua¿u� oraz �z piercin-
giem/bez piercingu� sugeruj¹, ¿e przejawy agresji psychicznej i fizycznej czê�ciej
wystêpowa³y w grupie osób z tatua¿em, natomiast w przypadku piercingu ten
zwi¹zek nie wystêpowa³ (tabela 2). Analizy regresji (wariant pierwszy) przy kon-
trolowaniu p³ci, typu szko³y i starszego wieku, podobnie jak analizy prowadzone
na grupach dychotomicznych, wskazuj¹, ¿e posiadanie tatua¿u zwiêksza³o ryzyko
zachowañ agresywnych. �wiadcz¹ o tym wspó³czynniki �ilorazu szans� przyjmu-
j¹ce warto�ci od 2,1 do 3,9. W przypadku piercingu zwi¹zki z zachowaniami agre-
sywnymi nie s¹ tak jednoznaczne. Analizy regresji wskazuj¹ wprawdzie, ¿e po-
siadanie tego typu ozdób jest powi¹zane z zachowaniami agresywnymi, ale te
zale¿no�ci by³y s³absze ni¿ w przypadku tatua¿u (wspó³czynniki ilorazu szans
1,4�1,6) (tabela 3). Czynnikiem silniej powi¹zanym z zachowaniami agresywnymi
by³o posiadanie piercingu w innych miejscach cia³a ni¿ uszy (wariant drugi analizy
regresji); iloraz szans przyjmowa³ warto�ci od 2,3 (celowe uderzenie kogo�) do
4,1 (przemoc fizyczna lub psychiczna na terenie szko³y).

Tatua¿ i piercing a zachowania sprzeczne z prawem i inne wykroczenia.
Analizy przeprowadzone na zdychotomizownych grupach �z tatua¿em/bez tatua¿u�
oraz �z piercingiem/bez piercingu� wskazywa³y, ¿e wszystkie analizowane zacho-
wania niezgodne z prawem i wykroczenia czê�ciej wystêpowa³y w grupie osób
posiadaj¹cych tatua¿. W przypadku piercingu zwi¹zek ten by³ wyra�ny tylko dla
dwóch zachowañ (przyw³aszczanie cudzych rzeczy i ucieczki z domu). Analizy
regresji (wariant pierwszy) przy kontrolowaniu p³ci, typu szko³y i starszego wieku
potwierdzi³y wystêpowanie zwi¹zku pomiêdzy posiadaniem tatua¿u a zachowa-
niami niezgodnymi z prawem i wykroczeniami (tabela 3). Potwierdzi³y siê istotne
zwi¹zki pomiêdzy posiadaniem piercingu a zachowaniami sprzecznymi z prawem.
Posiadanie piercingu w innych miejscach cia³a ni¿ uszy (wariant drugi analizy
regresji) by³o silniej powi¹zane z zachowaniami sprzecznymi z prawem i wykro-
czeniami; iloraz szans przyjmowa³ nieco wy¿sze warto�ci od 2,3 do 4,0 (tabela 3).

Tatua¿ i piercing a zachowania ryzykowne na tle innych elementów sty-
lu ¿ycia nastolatków. Po wprowadzeniu do modelu regresji (wariant trzeci
i czwarty) zmiennych charakteryzuj¹cych styl ¿ycia badanych (czêste granie w gry
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U¿ywanie i nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych
Psychoactive substance use and misuse

Picie alkoholu (choæ raz w ostatnich 30 dniach)
Alcohol use (at least once in the past 30 days)

49 73*** 47 62***

Upijanie siê (choæ raz w ostatnich 30 dniach)
Getting drunk (at least once in the past 30 days)

19,5 44*** 18 29***

Palenie papierosów (przynajmniej kilka razy w ostatnim roku)
Smoking cigarettes (at least several times in the past year)

26 45*** 23 45***

Codzienne palenie papierosów
Smoking cigarettes everyday

12 35*** 10 24***

U¿ywanie narkotyków (choæ raz, dwa w ostatnim roku)
Use of illegal drug (at least once or two times in the past year)

17 32** 15 28***

Czêste u¿ywanie narkotyków
(przynajmniej kilkana�cie razy w ostatnim roku) 4 13** 4 8**
Frequent use of illegal drug (at least 10 times in the past year)

Przemoc i zachowania agresywne (przynajmniej raz w ostatnim roku)
Violence and aggressive behaviour (at least once in the past year)

Przemoc wobec innych uczniów
Violence against other students

34 56,5*** 36 31

Tabela 2.
Rozpowszechnienie zachowañ ryzykownych w grupach m³odzie¿y �z tatua¿em� i �bez tatua¿u� oraz �z piercingiem� i �bez piercingu�
Prevalence of risk behaviour among youth with and without tattooing and with and without body piercing

Zachowania ryzykowne
Risky behaviours

M³odzie¿
bez tatua¿u (%)
without tattoo

N = 1383

M³odzie¿
z tatua¿em (%)

with tattoo
N = 68

M³odzie¿
bez piercingu (%)
without piercing

N = 1150

M³odzie¿
z piercingiem (%)

with piercing
N = 296
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* p<0,05, ** p<0,01, *** p< 0,001

Przemoc i zachowania agresywne (przynajmniej raz w ostatnim roku)
Violence and aggressive behaviour (at least once in the past year)

Bójki w szkole
Fights at school

23 46*** 25 19*

Uderzenie kogo� celowo

Hit someone on purpose
30 62*** 31 32

Zachowania sprzeczne z prawem i inne wykroczenia (przynajmniej raz w ostatnim roku)
Delinquent and other antisocial behaviours (at least once in the past year)

Celowe niszczenie cudzych rzeczy
Damaging someone�s property on purpose

20 43,5*** 21 22

Sprzeda¿ marihuany lub innych narkotyków
Selling marijuana or other illegal drugs

3 19*** 3 6*

Przyw³aszczanie cudzych rzeczy
Taking something not belonging to you

24 46*** 23 33***

Ucieczki z domu

Running away from home
9 32*** 7 19***

C.d. tabela 2
Table 2 continued

Zachowania ryzykowne
Risky behaviours

M³odzie¿
bez tatua¿u (%)
without tattoo

N = 1383

M³odzie¿
z tatua¿em (%)

with tattoo
N = 68

M³odzie¿
bez piercingu (%)
without piercing

N = 1150

M³odzie¿
z piercingiem (%)

with piercing
N = 296
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Substancje psychoaktywne Psychoactive substances

Picie alkoholu (choæ raz w ostatnich 30 dniach)
Alcohol use (at least once in past 30 days)

2,3 (1,3�4,1)** 1,7 (1,3�2,3)*** 2,1 (1,2�3,7)** 3,1 (1,7�5,7)***

Upijanie siê (choæ raz w ostatnich 30 dniach)
Getting drunk (at least once in past 30 days)

2,7 (1,6�4,6)*** 2,3 (1,6�3,3)*** 2,4 (1,4�4,1)** 3,8 (2,2�6,4)***

Palenie papierosów (choæ kilka razy w ostatnim roku)
Smoking cigarettes (at least several times in the past year)

1,7 (1,0�2,8)* 2,5 (1,9�3,5)*** 1,5 (0,9 �2,6) 3,5 (2,1�5,4)***

Codzienne palenie papierosów
Smoking cigarettes everyday

2,8 (1,6�4,8)*** 2,3 (1,5�3,4)*** 2,5 (1,4�4,4)** 3,3 (1,9 �5,7) ***

U¿ywanie narkotyków (choæ raz, dwa w ostatnim roku)
Use of illegal drug (at least once or two times in the past year)

 1,7 (1,0�2,9)* 2,7 (1,8�3,8)***  1,5 (0,8�2,7) 3,6 (2,1�6,1)***

Czêste u¿ywanie narkotyków (choæ kilkana�cie razy w ostatnim roku)
Frequent use of illegal drug (at least 10 times in the past year)

2,5 (1,1�5,6)* 2,3 (1,2�4,4)* 2,2 (1,0�5,2)* 3,1 (1,4�7,0)***

Przemoc i agresja (przynajmniej raz w ostatnim roku)
Violence and aggressive behaviour (at least once in the past year)

Przemoc wobec innych uczniów
Violence against other students

2,6 (1,5�4,5)*** 1,6 (1,1�2,2)* 2,1 (1,2�3,7)** 4,1 (2,4�7,0)***

Tabela 3.
Wyniki analiz regresji logistycznej ilustruj¹ce zwi¹zki miêdzy posiadaniem tatua¿u/piercingu a ró¿nymi zachowaniami ryzykownymi m³odzie¿y
Regression analyses of the independent association of tattooing and body piercing with risk behaviours among adolescents

Iloraz szans (95% przedzia³ ufno�ci) Odds Ratio (95% Confidence Intervals)

Wariant pierwszy analizy regresji Wariant drugi analizy regresji

Tatua¿ trwa³y
lub nietrwa³y

Tattoo permanent
or temporary

Piercing � uszy
i inne miejsca
Piercing � all

locations

Tatua¿ trwa³y
lub nietrwa³y

Tattoo permanent
or temporary

Piercing � inne
miejsca ni¿ uszy
Piercing � other

than the ears
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* p<0,05, ** p< 0,01, *** p<0,001
Wyniki przy kontrolowaniu p³ci, typu szko³y i drugoroczno�ci (results were adjusted for gender, school type and older age � more than 15-year-old)

Przemoc i agresja (przynajmniej raz w ostatnim roku)
Violence and aggressive behaviour (at least once in the past year)

Bójki w szkole
Fights at school

2,9 (1,7�5,1)*** 1,5 (1,0�2,3)* 2,6 (1,5�4,6)*** 2,4 (1,3�4,3)**

Uderzenie kogo� celowo
Hit someone on purpose

3,9 (2,3�6,7)*** 1,4 (1,0�1,9)* 3,5 (2,0�6,1)*** 2,3 (1,3�3,9)**

Zachowania sprzeczne z prawem i inne wykroczenia (przynajmniej raz w ostatnim roku)
Delinquent and other antisocial behaviours (at least once in the past year)

Celowe niszczenie cudzych rzeczy
Damaging someone�s property on purpose

3,1 (1,8�5,3)*** 1,8 (1,2�2,7)** 2,6 (1,5�4,5)*** 3,4 (2,0�5,0)***

Sprzeda¿ marihuany lub innych narkotyków
Selling marijuana or other illegal drugs

5,7 (2,6�12,4)*** 2,7 (1,2�6,2)** 4,9 (2,2�11,1)*** 4,0 (1,6�10,1)***

Przyw³aszczanie cudzych rzeczy
Taking something not belonging to you

2,0 (1,2�3,4)** 1,6 (1,2�2,3)** 1,9 (1,1�3,2)* 2,3 (1,3�3,8) **

Ucieczki z domu
Running away from home

4,0 (2,2�7,3) *** 1,9 (1,2�2,9)** 3,5 (2,0 �6,1) *** 2,3 (1,3�3,9)**

C.d. tabela 3
Table 3 continued

Iloraz szans (95% przedzia³ ufno�ci) Odds Ratio (95% Confidence Intervals)

Wariant pierwszy analizy regresji Wariant drugi analizy regresji

Tatua¿ trwa³y
lub nietrwa³y

Tattoo permanent
or temporary

Piercing � uszy
i inne miejsca
Piercing � all

locations

Tatua¿ trwa³y
lub nietrwa³y

Tattoo permanent
or temporary

Piercing � inne
miejsca ni¿ uszy
Piercing � other

than the ears
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komputerowe, korzystanie z Internetu, ogl¹danie TV, DVD, odrabianie lekcji,
uprawianie hobby, spêdzanie czasu poza domem) zwi¹zki pomiêdzy posiadaniem
tatua¿u a u¿ywaniem/nadu¿ywaniem substancji psychoaktywnych uleg³y os³abie-
niu. Silniejsze okaza³y siê takie czynniki jak systematyczne spêdzanie czasu poza
domem (czynnik zwiêkszaj¹cy ryzyko) i systematyczne odrabianie lekcji (czynnik
zmniejszaj¹cy ryzyko). Posiadanie tatua¿u na tle innych elementów stylu ¿ycia
pozosta³o nadal istotnym czynnikiem upijania siê i codziennego palenia papiero-
sów, a wiêc zachowañ �wiadcz¹cych o nadu¿ywaniu alkoholu i regularnym pale-
niu (tabela 4). Analizy regresji z uwzglêdnieniem znacz¹cych czynników stylu
¿ycia potwierdzi³y wystêpowanie silnych zwi¹zków pomiêdzy posiadaniem ta-
tua¿u i u¿ywaniem przemocy oraz pomiêdzy posiadaniem tatua¿u i zachowaniami
sprzecznymi z prawem (tabela 4).

Posiadanie kolczyków typu piercing na tle innych znacz¹cych elementów stylu
¿ycia pozosta³o nadal istotnym czynnikiem zwiêkszaj¹cym ryzyko upijania siê,
palenia papierosów, u¿ywania narkotyków. Analizy regresji z uwzglêdnieniem
czynników stylu ¿ycia potwierdzi³y, ¿e posiadanie piercingu jest czynnikiem po-
wi¹zanym z zachowaniami sprzecznymi z prawem i wykroczeniami. Najs³absze
okaza³y siê zwi¹zki pomiêdzy piercingiem a przemoc¹ i zachowaniami agresyw-
nymi (tabela 4). Zwi¹zki pomiêdzy posiadaniem piercingu a wszystkimi trzema
grupami zachowañ ryzykownych by³y silniejsze w przypadku piercingu w innych
czê�ciach cia³a ni¿ uszy (wariant czwarty analizy); iloraz szans dla substancji
psychoaktywnych waha³ siê w przedziale od 1,5 do 3,6; dla przemocy od 1,8 do
3,0 i dla zachowañ sprzecznych z prawem od 1,6 do 4,9.

Spo�ród zmiennych stylu ¿ycia czynnikiem najsilniej powi¹zanym z anali-
zowanymi zachowaniami ryzykownymi okaza³o siê codzienne spêdzanie przynaj-
mniej 3�4 godzin poza domem; iloraz szans dla analizowanych zachowañ waha³
siê w przedziale od 1,7 do 21,3.

OMÓWIENIE WYNIKÓW

Rozmiary zjawiska tatuowania cia³a przez gimnazjalistów z Warszawy oraz
ozdabiania siê za pomoc¹ specjalnych kolczyków (piercing) s¹ o kilka punktów
procentowych mniejsze ni¿ rozmiary tych samych zjawisk obserwowanych w�ród
m³odzie¿y kanadyjskiej (9). Bior¹c pod uwagê starszy wiek m³odzie¿y badanej
w Kanadzie, mo¿na przypuszczaæ, ¿e te zjawiska przyjmuj¹ w naszym kraju roz-
miary zbli¿one do tych w krajach zachodnich. �wiadczy o tym równie¿ porów-
nanie z wynikami badañ w Stanach Zjednoczonych (1), gdzie ok. 4% m³odzie¿y
w wieku 13�18 lat ma piercing w innych miejscach cia³a ni¿ uszy, a wiêc bardzo
podobnie jak w grupie badanych warszawskich gimnazjalistów (5%). W naszych
badaniach, podobnie jak w badaniach m³odzie¿y amerykañskiej i kanadyjskiej,
stwierdzono w odniesieniu do piercingu znaczne zró¿nicowanie ze wzglêdu na p³eæ.
Dziewczêta, co mo¿na wyt³umaczyæ wzorami zachowañ przynale¿nymi kobietom
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Tabela 4.
Wyniki analiz regresji logistycznej ilustruj¹ce zwi¹zki miêdzy posiadaniem tatua¿u/piercingu a ró¿nymi zachowaniami ryzykownymi m³odzie¿y po
uwzglêdnieniu w modelu regresji zmiennych stylu ¿ycia nastolatków.
Regression analyses of the independent association of tattooing and body piercing with risk behaviours among adolescents after several variables
describing style of living were entered into the regression model

Substancje psychoaktywne Psychoactive substances

Picie alkoholu (choæ raz w ostatnich 30 dniach)
Alcohol use (at least once in past 30 days)

1,7 (0,9�3,2) 1,4 (0,9�1,9) 1,5 (0,8�2,7) 2,4 (1,3�4,6)**

Upijanie siê (choæ raz w ostatnich 30 dniach)
Getting drunk (at least once in past 30 days)

2,3 (1,3�4,0)** 2,0 (1,3�2,9)** 1,8 (1,0�3,3)* 3,6 (2,0�6,5)***

Palenie papierosów (choæ kilka razy w ostatnim roku)
Smoking cigarettes (at least several times in the past year)

1,4 (0,8�2,5) 2,3 (1,6�3,3)*** 1,3 (0,7�2,3) 2,9 (1,6�5,2)***

Codzienne palenie papierosów
Smoking cigarettes everyday

2,5 (1,3�4,6)** 1,9 (1,2�3,0)** 2,2 (1,1�4,1)** 2,7 (1,4 �5,2)**

U¿ywanie narkotyków (choæ raz, dwa w ostatnim roku)
Use of illegal drug (at least once or two times in the past year)

 1,2 (0,7�2,2) 2,1 (1,4�3,1)***  1,1 (0,6�2,0) 2,8 (1,5�5,1)***

Czêste u¿ywanie narkotyków (choæ kilkana�cie razy w ostatnim roku)
Frequent use of illegal drug (at least 10 times in the past year)

2,2 (0,9�5,0) 1,4 (0,7�3,1) 2,1 (0,9�5,0) 1,5 (0,6 �4,2)

Przemoc i agresja (przynajmniej raz w ostatnim roku)
Violence and aggressive behaviour (at least once in the past year)

Przemoc wobec innych uczniów
Violence against other students

2,3 (1,3�4,1)** 1,4 (0,9�2,0) 1,8 (1,0�3,3) 3,0 (1,7�5,4)***

Iloraz szans (95% przedzia³ ufno�ci) Odds Ratio (95% Confidence Intervals)

Wariant trzeci analizy regresji Wariant czwarty analizy regresji

Tatua¿ trwa³y
lub nietrwa³y

Tattoo permanent
or temporary

Piercing � uszy
i inne miejsca
Piercing � all

locations

Tatua¿ trwa³y
lub nietrwa³y

Tattoo permanent
or temporary

Piercing � inne
miejsca ni¿ uszy
Piercing � other

than the ears
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* p<0,05, ** p<0,01, *** p< 0,001
Wyniki przy kontrolowaniu p³ci, typu szko³y i drugoroczno�ci (results were adjusted for gender, school type and older age � more than 15-year-old)

Przemoc i agresja (przynajmniej raz w ostatnim roku)
Violence and aggressive behaviour (at least once in the past year)

Bójki w szkole
Fights at school

2,3 (1,2�4,1)** 1,6 (1,0�2,4)* 2,0 (1,1�3,7)* 2,2 (1,1�4,1)**

Uderzenie kogo� celowo
Hit someone on purpose

3,6 (2,0�6,4)*** 1,4 (0,9�1,9) 3,3 (1,8�5,9)*** 1,8 (1,0�3,2)*

Zachowania sprzeczne z prawem i inne wykroczenia (przynajmniej raz w ostatnim roku)
Delinquent and other antisocial behaviours (at least once in the past year)

Celowe niszczenie cudzych rzeczy
Damaging someone�s property on purpose

2,8 (1,6�5,2)*** 1,6 (1,1�2,6)** 2,4 (1,3�4,4)** 2,7 (1,5�5,1)***

Sprzeda¿ marihuany lub innych narkotyków
Selling marijuana or other illegal drugs

4,1 (1,7�9,6)*** 2,7 (1,0�7,2)* 3,4 (1,4�8,1)** 4,9 (1,7�13,7)***

Przyw³aszczanie cudzych rzeczy
Taking something not belonging to you

1,9 (1,1�3,4)* 1,5 (1,1�2,2)* 1,9 (1,1�3,3)* 1,6 (0,9�2,8)

Ucieczki z domu
Running away from home

3,4 (1,8�6,4)*** 1,8 (1,1�2,8)* 3,3 (1,8�5,9)*** 1,8 (0,9�3,1)*

C.d. tabela 4
Table 4 continued

Iloraz szans (95% przedzia³ ufno�ci) Odds Ratio (95% Confidence Intervals)

Wariant trzeci analizy regresji Wariant czwarty analizy regresji

Tatua¿ trwa³y
lub nietrwa³y

Tattoo permanent
or temporary

Piercing � uszy
i inne miejsca
Piercing � all

locations

Tatua¿ trwa³y
lub nietrwa³y

Tattoo permanent
or temporary

Piercing � inne
miejsca ni¿ uszy
Piercing � other

than the ears



263

Tatua¿ i kolczykowanie cia³a a u¿ywanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne

oraz ich wiêksz¹ dba³o�ci¹ o wygl¹d i w³asn¹ atrakcyjno�æ, znacznie czê�ciej przy-
ozdabiaj¹ swoje cia³a kolczykami.

Prezentowane tu badania ankietowe to, jak mo¿na przypuszczaæ, jedne z pierw-
szych w Polsce, w których podjêto starania oceny rozmiarów zjawiska tatua¿u/pier-
cingu w�ród nastolatków na próbie wy³onionej z ogólnej populacji. W pi�miennic-
twie naukowym nie napotkali�my polskich prac z tego zakresu. Trudno w zwi¹zku
z tym odnie�æ wyniki naszych badañ do innych krajowych badañ, pochodz¹cych
z innych miast lub z innych populacji m³odzie¿y. Na podstawie badañ zagranicz-
nych i obserwacji mo¿na zak³adaæ, ¿e posiadanie tatua¿u/piercingu dotyczy znacz-
nie wiêkszej grupy starszej m³odzie¿y � uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych, stu-
dentów i innych m³odych osób wkraczaj¹cych w doros³o�æ. Moda na noszenie
tatua¿u i piercingu przyjmuje siê prawdopodobnie g³ównie w okresie wczesnej
doros³o�ci. Piêtnastoletnia m³odzie¿, która uczestniczy³a w naszych badaniach,
musi w du¿ym stopniu liczyæ siê ze zgod¹ rodziców i zdaniem nauczycieli, je�li
chce dokonaæ jakiej� widocznej modyfikacji swojego wygl¹du. Dlatego � aby oce-
niæ rozmiary zjawiska � cenne by³oby zbadanie starszej m³odzie¿y (np. 18�20 lat)
oraz tzw. m³odych doros³ych, czyli osób dwudziestoparoletnich.

Nasze badania przynosz¹ równie¿ wyniki �wiadcz¹ce o podobnych zale¿no�-
ciach miêdzy posiadaniem tatua¿u/piercingu a zachowaniami ryzykownymi m³o-
dzie¿y. W analizach potwierdzenie znajduj¹ doniesienia o zwi¹zkach pomiêdzy
modyfikowaniem cia³a a u¿ywaniem i nadu¿ywaniem substancji psychoaktyw-
nych, przemoc¹ i zachowaniami niezgodnymi z prawem. Interesuj¹cym materia³em
do porównañ w tym zakresie s¹ badania Robertsa i wsp. (1), którzy analizowali
zwi¹zki pomiêdzy piercingiem a ró¿nymi zachowaniami ryzykownymi m³odzie¿y,
w tym równie¿ badanym przez nas u¿ywaniem substancji psychoaktywnych,
przemoc¹ i wykroczeniami. Otó¿ w amerykañskich badaniach, przeprowadzonych
w porównywalnej grupie wiekowej, stwierdzono m.in., ¿e posiadanie piercingu
w innych miejscach ni¿ uszy jest znacz¹co powi¹zane z paleniem papierosów, u¿y-
waniem marihuany, wagarami, ucieczkami z domu, a tak¿e z podejmowaniem
przedwczesnych stosunków seksualnych, z my�lami i próbami samobójczymi. Co
ciekawe, podobnie jak w naszych badaniach, zwi¹zki pomiêdzy piercingiem a sto-
sowaniem przemocy i agresji by³y s³abe i nie przekroczy³y progu istotno�ci staty-
stycznej. Z badañ Robertsa (1) wynika, ¿e piercing u m³odzie¿y szkolnej bardziej
³¹czy siê z u¿ywaniem substancji psychoaktywnych i wykroczeniami ni¿ z agresj¹
i stosowaniem przemocy wobec rówie�ników. W naszych badaniach piercing
w innych miejscach ni¿ uszy by³ powi¹zany równie¿ z u¿ywaniem przemocy
i agresj¹ wobec rówie�ników, co jest w pewnym stopniu zgodne z wynikami Caroll
(10), wskazuj¹cymi na wystêpowanie dodatnich korelacji pomiêdzy posiadaniem
piercingu a stosowaniem przemocy w�ród dziewcz¹t. Tatua¿ ³¹czy siê ze wszyst-
kimi typami analizowanych przez nas zachowañ ryzykownych.

Nasze badania nie daj¹ odpowiedzi na pytanie o zwi¹zki przyczynowo-skut-
kowe. Mo¿emy tylko wskazywaæ na wystêpowanie wspó³zale¿no�ci miêdzy bada-
nymi zachowaniami i wysnuæ hipotezê, ¿e zachowania ryzykowne m³odzie¿y oraz
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tatuowanie cia³a i zdobienie go piercingiem mo¿e mieæ wspólne �ród³o w zwiêk-
szonym zapotrzebowaniu na stymulacjê (sensation seeking). Poszukiwanie doznañ
to cecha zdefiniowana jako poszukiwanie zró¿nicowanych, nowych, z³o¿onych
i intensywnych wra¿eñ i do�wiadczeñ oraz gotowo�æ do podejmowania ryzyka
fizycznego, spo³ecznego, prawnego i finansowego w celu dostarczenia sobie tego
typu do�wiadczeñ (19). Tego typu osoby anga¿uj¹ siê w wiêkszym stopniu w bra-
wurowe zachowania, takie jak wspinaczka wysokogórska, skoki na bungee czy
ryzykowna jazda samochodem. Badania Roberti (7) czê�ciowo tylko potwierdzaj¹
tê zale¿no�æ. Wynika z nich, ¿e nie ma zale¿no�ci pomiêdzy p³ci¹, zapotrzebo-
waniem na stymulacjê i posiadaniem piercingu, ale zarówno p³eæ, jak i zapotrze-
bowanie na stymulacjê wp³ywaj¹ na posiadanie tatua¿u (7). Niew¹tpliwie, jest
to interesuj¹cy kierunek badañ, który mo¿e wyja�niæ wspó³wystêpowanie zacho-
wañ ryzykownych i niektórych elementów stylu ¿ycia wspó³czesnej m³odzie¿y.
W tym kontek�cie warto te¿ zwróciæ uwagê na jeszcze jeden wa¿ny czynnik ry-
zyka brany pod uwagê w naszych badaniach. Zachowania ryzykowne czê�ciej
wystêpuj¹ u tych gimnazjalistów, którzy du¿o czasu spêdzaj¹ poza domem, pra-
wdopodobnie bez nadzoru rodziców. Mo¿e to byæ powi¹zane z zapotrzebowaniem
na stymulacjê, ale równie¿ niedostateczn¹ opiek¹ ze strony rodziców. Brak nadzo-
ru i zainteresowania ze strony rodziców mo¿e byæ jeszcze jedn¹ istotn¹ zmienn¹,
któr¹ warto braæ pod uwagê, poszukuj¹c odpowiedzi na pytanie, dlaczego te za-
chowania ³¹cz¹ siê ze sob¹.

Refleksja nad wynikami badañ prowadzi do uzasadnionego pytania, czy tatua¿
i piercing nale¿y traktowaæ jako jeszcze jedn¹ formê zachowañ ryzykownych lub
problemowych okresu dojrzewania (20). Czy jest to raczej styl bycia wspó³czes-
nych m³odych ludzi, w którym modyfikacje wygl¹du cia³a, poprzez tatua¿ lub
piercing, staj¹ siê czym� tak naturalnym, jak farbowanie w³osów, noszenie w¹sów,
malowanie paznokci? Lekarze i specjali�ci podkre�laj¹, ¿e zarówno wykonywanie
tatua¿u, jak i posiadanie piercingu wi¹¿e siê z ryzykiem komplikacji zdrowotnych,
g³ównie poprzez nara¿anie siê na rozwój ró¿nego rodzaju infekcji oraz reakcji
alergicznych (21). Piercing, ze wzglêdu na uszkadzanie tkanek cia³a, mo¿e byæ te¿
traktowany jako forma samookaleczenia i autoagresji. Badania psychospo³eczne
wskazuj¹ na wspó³wystêpowanie zjawiska posiadania tatua¿u lub piercingu z za-
chowaniami ryzykownymi okresu dojrzewania. Te spostrze¿enia, poparte bada-
niami naukowymi, daj¹ podstawy do traktowania tych zjawisk jako zachowañ
ryzykownych dla zdrowia i prawid³owego rozwoju m³odych ludzi. Z drugiej jed-
nak strony, tatua¿ i piercing mog¹ byæ dla nastolatków przejawami odwagi (5, 8)
lub ekspresj¹ ich kszta³tuj¹cej siê indywidualno�ci.

Ograniczenia badañ. Badania przeprowadzono tylko w jednej grupie wieko-
wej m³odzie¿y, w�ród 15-latków. Zbadanie starszej m³odzie¿y da³oby zapewne
bardziej wyczerpuj¹ce informacje o rozpowszechnieniu tych zjawisk w�ród m³o-
dych ludzi. Z tych powodów trudno uogólniaæ wyniki dotycz¹ce rozmiarów zja-
wiska na populacjê m³odych ludzi mieszkaj¹cych w Warszawie. Drugim ograni-



265

Tatua¿ i kolczykowanie cia³a a u¿ywanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne

czeniem by³o niew¹tpliwie zbieranie informacji jedynie metod¹ ankietow¹. Umo¿-
liwi³a ona wprawdzie przeprowadzenie cennych analiz dotycz¹cych zwi¹zków po-
miêdzy tatua¿em/piercingiem a zachowaniami ryzykownymi m³odzie¿y, ale nie
da³a odpowiedzi na pytanie o znaczeniu tych form modyfikowania cia³a dla wspó³-
czesnych nastolatków. Z perspektywy wiedzy o psychologicznych uwarunkowa-
niach posiadania tatua¿u i piercingu, badania jako�ciowe mog³yby przynie�æ bar-
dzo warto�ciowe informacje oraz pomóc lepiej zrozumieæ kwestie wzajemnych
zwi¹zków tych zachowañ i innych zachowañ ryzykownych m³odzie¿y.

WNIOSKI

● Modyfikacje cia³a (tatua¿ i piercing) s¹ tymi elementami stylu ¿ycia m³odzie¿y,
które wspó³wystêpuj¹ z takimi ryzykownymi zachowaniami, jak u¿ywanie
i nadu¿ywanie substancji psychoaktywnych oraz z niektórymi innymi zachowa-
niami ryzykownymi.

● W ewentualnej kontynuacji badañ warto zadbaæ o badanie starszych grup wie-
kowych m³odzie¿y oraz grup zwiêkszonego ryzyka.

● Odrêbn¹ kwesti¹, wymagaj¹c¹ ³¹cznego wykorzystania metod ilo�ciowych i ja-
ko�ciowych, jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie o zwi¹zki przyczynowo-skut-
kowe pomiêdzy tatua¿em/piercingiem a zachowaniami ryzykownymi okresu
dojrzewania.
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