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Badania mlodzieży szkolnej w zakresie używania substancji psychoak

tywnych mają IV Polsce dlugą historię. Najwcześniej, bo IV początkach tego 
stulecia zaczęto badać konsumpcję alkoholu. Picrwsze badania nad rozpo

wszechnieniem innych środków podjęto w okresie międzywojennym. Po
wrócono do tej problematyki w polowie lat 70-tyeh IV czasie pierwszej fali 

mlodzicżowej narkomanii. która przesz I a przez Polskę w tym samym cza
sie i w podobny sposób jak przez większość krajów europejskich [3,10[. 

Zagrożenia dla zdrowia związane z palenicm tytoniu uznano za problem 

spoleczny dopiero IV początkach lat 90-tych. 

Prezentowany tekst zawiera omówienie wyników badania ankietowego 

przeprowadzonego na początku 1994 roku, którym objęto próbę reprezen

tatywnąmlodzicży szkól ponadpodstawowych województwa wrocławskie

go (tabela l l. Rozpowszechnienie używania alkoholu i innych substancji 

psychoaktywnych badano przy użyciu kwestionariusza, którego wzór za

czerpnięto z materiall\w WHO [1]. Kwestionariusz wypelniany był audy

toryjnie w klasach szkolnych. Przy doborze próby, jednostką losowania 

byla klasa szkolna. 

W Polsce IV latach 1991-94 przeprowadzono sześć badali szkolnych zbli

żonąmctodą. Trendy bieżące IV konsumpcji starano się odczytać ze wzglę

dnie porównywalych badaó przeprowadzonych w ostatnim okresie. 
W artykule prezcntujcmy wyniki naszego badania w odniesieniu do 

rozpowszechnienia używania poszczególnych substancji oraz staramy 
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się przedstawić trendy dla lat dziewięćdziesiątych wynikające z innych 
badall. 

Alkohol 

w naszej ankiecie pytano osobno o ostatnią okazję picia piwa, wina i wód
ki. Tych, którzy pili te napoje w ciągu ostatnich 30 dni dodatkowo pytano o to, 
ile razy to się zdarzylo IV tym okresie oraz.jakie ilości każdego z tych trunków 
wypijali, przeciętnie, przy jednej okazji. 

Ogólnie rzecz ujmując smak alkoholu zna 95% uczniów, a w ciągu ostatnich 12 
miesięcy co n"jmniej jedną próbę z alkoholem ujawnilo 91 % badanych. Podobny 
poziom r07,pows7,cchnienia używania alkoholu występuje w populacji pelnolet
nich mieszkaliców naszego kraju [4J. W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedza
jących badanic najbardziej rozpows7,cchnione WŚI'Óc\ uczniów bylo picie piwa (80%) 
i wina (77%), nieco mniej wódki (62%). W ci'1gu ostatnich trzech dni przed bada
niem piwo pilo 14% uczniów, wino 7%, a wódkę S')!o. 

W skali miesiąca rozpowszechnienic picia piwa, jak również wina sięga 
)0%, uczniów, wódkę pije nieco mniej - 45%. W.~ród tych, którzy pili te napo
je IV ci'1gu ostatnich 30 dni, częste picie piwa bylo bardziej rozpowszechnione 
niż częste picie wina lub wódki. Cztery i więcej razy pilo piwo 35% konsu
mentów tego napoju: wino 

- 12%, konsumcntów, a wódkę 15'X, konsumentów. 
Rozklad przcciętnego spożycia jednorazowego piwa, wina i wódki wokre

sie ostatnich 30 dni ujawnia dość istotnc n\żnice we wzorach picia tych napo
jów (Tabela 4). Próg nietrzeźwości przckracza konsumując jednorazowo 3-4 
drinki T? 'X, konsul11cntów piwa, 24% konsumentów wina i aż 60% konsu
mentów wódki. 

W świetle tych '1Ilaliz wylaniają się trzy odmienne wzory picia każdego z 
trzech napojów. Wśród tych, którzy piją piwo dominuje wzór "często imalo'" 
wśród konsumentów wina wzór "rzadko i malo" oraz wśród konsumentów 
wódki "rzadko i duź'o". Jak można zauważyć, w podobny sposób przebiega 
konsumpcj'l piwa, wina i wódki wśród doroslych. [10,5 [. 

Dla większej prostoty opisu, IV przedstawionym obrazie pominięte zosta
Iy różnice związane z pleią i wiekiem. Warto jednak zaznaczyć, że rozpo
wszechnienic pieia piwa i wódki jcst wyraźnic wyższe wśród chlopców niź 
wśród dzicwcząt, a I'l);',powszcchnicnic wina podobne, a nawet trochę wy
ższe wśród dziewcząt. 1'07,ioll1 rozpowszechnienia wiąże się także z wie
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kiem: jest ono naj niższe wśród najmlodszych, a najwyższe wśród najstar

szych Crabele 5). Podobna zależność wiąże pleć i wiek z częstością picia i 

wielkością jednorazowej konsumpcji. W slllllie jednak w poszczególnych 

kategoriach wyróżnionych ze względu na pleć i wiek wzory picia piwa, wina 
i wódki przybierają zbliżoną postać. 

Bieżl/ce trel1dy 
Badania przeprowadzone przez Centruml3adania Opinii Publicznej (CI30S) 

w 1992 i 1994 roku na ogólnopolskiej próbie uczniów naj starszych klas szkól 

ponadpodstawowych ujawnily spadek proporcji tych uczniów, którzy nie pili 
w ciągu ostatniego miesiąca piwa, z 47% do 40 l!'() i wódki Z 69%) do 53%, a 
wzrost proporcji tych, którzy pili 2 razy i częściej IV miesiącu: piwo z 28')10 do 

46%, wino z 16% do 2]')10 i wódki z 12°;;, do 27% [2]. 
l3adania pOIVtal7:anc na tej samej populacji uczniów w wieku 15 lat jednej z 

dzielnic Warszawy IV 1984, 1988 i 1992 r. wykazaly wzrost proporcji pijących 

piwo IV okresie ostatnich 15 dni przed badaniem. Odpowiednie odsetki dla tych 

trzcch lat wynosily: wśród chlopcólV - 14%,21 ')lo i 40: i wśród dziewczęt 7%, 9% 

i 27% (Wolnicwicz 1992). Równicż innc badania [11,13] wskazują na rosnący 
trcnd spożycia alkoholu wśród mlodzieży szkól ponadpodstawowych. 

Na blok pytall dotyczących palcnia tytoniu skladaly się pytania o ostatnie 

doświadczenia z tą substancją oraz dla uczniów, którzy palili IV czasie ostat
nich 30 dni przed badaniem o rozmiary konsumpcji tytoniu w tym czasie. 

Inicjacj~ IV zakresie palenia tytoniu przeszlo 60% uczniów. W ciągu ostat
nich 12 miesięcy papierosy palii o 46 'Yo, a \V ciągu ostatniego tygodnia - 30%. 
W grupie osób, które palily \V czasie ostatnicgo miesiąca 6% wypalalo średnio 
10 lub więcej papierosów dzicnnic. 

Palenie papienl';ó\V jest istotnie bardziej rozpowszechnione wśród chłop

ców niż dziewcząt. Rozpowszechnicnie palenia wyraźnie zwiększa się wraz z 

wickiem uczniów, tak wśród chlopców jak i wśród dziewcząt (tabela 5). 

Bieżący trel1d 

Palenie papierosów zostalo dostrzeżone jako jedno z większych zagrożell 

dla zclrowia populacji clopiero \V początkach lat 90-tyeh. Od tego też czasu 

Ilastąpilo zwiększone zainteresowanie badaczy tym problemem. 
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Badania dwóch ośrodków ujawnily odmienne trendy. Badania CBOS [2] 
wykazaly IV latach 1992-94 wzrost "regularnych palaczy" wśród uczniów 
ostatnich klas szkól ponadpodstawowych z 23% do 27%. Badania Ośrodka 
Badania Opinii Publicznej (OBOP) przeprowadzone w latach 1992, 1993 i 
1994 na próbie losowej mieszkaJ1ców Polski od l G roku życia wzwyż suge
rują inną tendencję. W grupie regularnych pal8czy wśród mlodzieży w wie
ku 16-19 lat odsetki regularnych palaczy spadaly z 18% w 19921'. do 14% w 
1993 i do 13% IV 1994. 

Warto dodać, że lokalne badania uczniów szkól podstawowych [8,13] wska
zują na znaczne rozpowszechnienie palenia papierosów wśród mlodzieży w 
wieku 11 -15 lal. 

I'OZOSTALE SUBSTANC.JE I'SYCHOAKTYWNE 

Pozostale substancje psychoaktywne objęte badaniem to substancje niele
galne (opiaty domowego wyrobu, heroina, kokaina, halucynogeny, amfetami
na, marihuana) oraz leki uspokajające i nasenne a także substancje wziewne. 
W ankiecie, w odniesieniu do każdej z tych substancji pytaliśmy o to, czy 
respondent używaljej kiedykolwiek, kiedy robil to po raz ostatni oraz jeśli 
zdarzylo się to IV czasie ostatnich 30 dni przed badaniem, to ile razy. Ponadto 
w przypadku bardziej rozpowszechnionych środków pytaliśmy o okoliczno
ści brania (miejsce, towarzystwo) oraz o ich dostępność . 

.lak wskazują dane (Tabela I i 2) z pozostalych substancji psychoaktyw
nych o znaczącym rozpowszechnieniu mówić można tylko w odniesieniu do 
marihuany, leków uspokaj~\jących i nasennych oraz substancji wziewnych. 
Ujawnione IV badaniu rozpowszechnienie używania halucynogenów, amfeta
miny, opiatów i kokainy jest tak znikome, że mieści się w granicach błędu 
statystycznego. 

Marihuana 

Co najmniej raz IV życiu palilo marihuanę 15% uczniów, podobny odsetek 
uczniów potwierdzi I używanie tego środka IV czasic ostanieh 12 miesięcy przed 
badaniem 14%. 

Co najmniej raz IV ez.asie ostatnich 30 dni przed badaniem paliło marihuanę 
6% badanych. Wśród nich, 43% zrobilo to I raz, 33% - 2-3 razy, a 24% paliło 
co najmniej 4 razy. Na ogól wszystkie "ostatnie" próby z marihuaną (97%) 
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odbywaly się IV towarzystwie rówieśników. Najczęściej mialy one miejsce na 
ulicy lub podwórzu - 27% przypadków "ostatniej okazji", w klubie i dyskote

ce 21%, w domu wlasnymlub znajomych 19%, znacznie rzadziej na terenie 

szkoly - 9%, lub "melinie" - 3%. 
Jedna trzecia ogólu badanej mlodziezy nie widzi większych trudności w 

zdobyciu marihuany. Z propozycją kupna lub darmowego przyjęcia spotkalo 

się 17% ogólu badanych, a 9'Y" otrzymalo taką propozycję w ciągu ostatnich 
30 dni od daty badania. Osobą o1erującą najczęściej byl "ktoś znajomy" - 83%, 

rzadziej "ktoś nieznajomy" - 12% i naj rzadziej dealer - 5%. 
Na pytanie skąd pochodzikI marihuana palona w trakcie "ostatniej okazji" 

większość - 75% odpowiedziala, że otrzymala za darmo, a 2S% że kupili. 
Na podstawie danych odnoszących si, do ostatnich 12 miesięcy przed ba

daniem, rozpowszechnienie palenia marihuany jawi się jako prawie dwukrot

nie wyższe wśród chlopców (18%) niż wśród dziewcząt (10%). Poziom roz

powszechnienia rośnie wraz z wiekiem uczniów, tak wśród chlopców jak i 

dziewcząt (tabela S). Wśród IS-Iatków co najmniej raz w tym czasie paliło 

marihuanę 12'% chlopców i 5% dziewcząt, a IV grupie obejmującej 18-latków 

i starszych, proporcje te są dwukrotnie wyższe 21 % i 12%. 

Leki uspokajającc i nasennc 

Jak wynika z naszych badali, co najmniej raz w życiu leki uspokajające i 
nasenne bez zalecenia lekarza przyj,lo 12% uczniów, a co najmniej raz w 

miesiącu - 4%. 
Wśród biorących te środki IV okresie ostatnich 30 dni 45% przyjęło I raz, 

3S% 2-3 razy, a 4 razy i więcej - 20°,1,). Zdecydowana większość - w trakcie 

ostatniej okazji - brała "pigulki" samotnic (85%). Przyjmowanie leków uspo

kajających i nasennych bez zaleccli lekarza odbywlo się najczęściej we wła

snym domu - 84%. 

Latwy dost,p do Icków uspokajających i nasennych deklaruje G I % badanej 

mlodzieży. Ci, którzy br,\li te środki najczęściej otrzymywali je ocl swoich ro

dziców - 55% przypadków "ostatniej okazji" lub otrzymywali je ocl znajomych 

- 15% przypadków, a tylko 30% weszlo IV ich posiadanie w drodze kupna. 

Rozpowszechnienie używania tych Icków w czasie ostatnich 12 miesięcy przed 

badaniem jest ponad trzykrotnie wyższe wśród dzinvcząt ( 13'Yo) niż wśród chlop

ców (4%). Poziom rozpowszechnienia rośnie wraz z wiekiem, ale tylko wśród 

dziewcząt - od 13% wśróclnajmloclszych clo 21 % wśród najstarszych (tabela 5). 
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Środki wzicwnc 

Co najmnic raz w życiu odurzalo si~ środkami wziewnymi 5% uczniów, a 
co nąjmniej raz w micsiącu - 1%. 

"Kleje" wącha dwukrotnie wyższy odsetek chlopców (G%) niż clziewcząt 

(3%J. Najwyższy po;Zio!11 rozpowszechnienia notowany jest wśród uczniów 
najmlodszych, a naj niższy wśród najstarszych. 

Rozpowszechnienie używania substancji wziewnych utrzymuje się na podob
nie niskim i stalym poziomic od początków lat osiemdziesiątych. 

Bieżl/ce trel/l(1' 
Wsponlniane już dwukrotnie badania CBOS ujawnily w latach 1992-94 

wzrost odsetka "używających narkotyków, środków odurzających w ciągu 

ostatniego roku" z .') % do 10 %. Raport z baclai\ mówi dość ogólnie, że: "Ci 
którzy zażywali narkl'tyki najczęściej przyznają się dl' palenia marihuany". 

Porównywalne badania szkolne z lat dziewięćdziesiątych wskazywalyby na 
ustabilizowany poziom rozpowszechnienia wśródmlodzieży do lat 15, lekko 

rosnący trend wśród uczniów powyżej 16 roku życia i wyraźny wzrost używa

nia wśród studentów szkól wyższych. 

Badania studentów szkól wyższych Warszawy [12,14] wskazują na dwu

krotny wzrost odsetka studentów, którzy co najmniej raz w życiu palili mari

huanę z 28'/'0 do 54%. 

Palenie marihuany ma wyraźnie okazjonalny charakter i odbywa się głów

nie \V trakcie spotkal1 towarzyskich i zabawy. Odsetki regularnych palaczy nie 

przekraczają progu 2';;,. 

Podobnie wysoki poziom rozpowszechnienia wśród uczennic i studentek 
używania leków uspokajających i nascnnych jak \V naszym badaniu ujawniały 
inne badania szkolne [I 1,14] . .lak moż.na sądzić dziewczęta biorące leki uspa

kajające czerpią wzór ze swoich matek. Badania na populacji doroslych [G] 
wskazują na nadużywanie leków z tej grupy jako problem przede wszystkim 

kobict po cztcrdziestce. 

PODSUMOWANIE 

W okresie powojennym przeprowadzono w Polsce kilkadziesiąt badali wśród 

mloclzieży szkolnej skoncentrowanych na używaniu substancji psychoaktywnych. 
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Badania z lat dziewięćdziesiątych na ogół ujawniały podobną skalę zjawi
ska tak w odniesieniu do alkoholu jak i pozostalych substancji. 

Badanie uczniów szkól ponadpodstawowych województwa wrocławskie
go, jak wiele innych badali, wskazuje na alkohol jako "pierwszy" i tytOl) jako 
"drugi" co do rozpowszechnienia wśród sybstancj i psychoaktywnych używa
nych przez mlodzież. 

Badania z lat dziewięćdziesiątych rejestrująjuż dość wysoki poziom rozpo
wszechnienia nwrihuany oraz środków uspokajających i nasennych. 

Rozpowszechnienie używania substancji wziewnychjest niewielkie i utrzy
muje się na mniej więcej stalym poziomic. 

Badania nic potwierdzają alarmistycznych donicsieli prasowych o masowym 
braniu amfetaminy. Jest ona bardziej popularna wśród studentów szkól wyższych. 

Określenie trendów natrafia na barierę porównywalności. Różnice w doborze 
prób badawczych i sposobach pytania o używanie różnych subst<lncj i ograniczają 
pole porównali glównie do bada!l powtarzanych prl:ez tego samego autora. 

Dlatego z dużą ostrożnością należy podchodzić do zarysowanych w tym opra
cowaniutrendów IV zakresie używania różnych substancji psychoaktywnych. 

Tabela I 
Charakterystyka próby badawczej woj. wroclawskiego 

Wiclko~ć próby :n71 [llcć l11!;ska 4N% Wick do 
żCliskl!:'i4<% 

Tabela 2 

I~ 18% 
\6 2R%J 
\7 27%) 

IgipO\v. 27% 

Używajacy poszczególnych substancj i psyełloaktywnych kiedykolwiek 
- odsetki badanych 

Substancja Ogólclll PIel: Wiek 
M K \) \ (, \7 \8 

TytOll (,O (J(J :;) 48 5X 64 (,7 

Pi\vo 88 93 84 8" , - SX 89 92 
Wino 87 S6 gX 77 8, 89 93 
Wódka (,7 7(, (,() 47 60 72 g' ., 
MarihuanH 15.:1 \9.8 \ \ .6 9.5 \U \7.0 19.5 

Amfetamina l.\ \.0 1.2 0.6 l.2 1.1 \.2 
I-Ialucynogcny 2.CJ ' - 2.\ 2.8 2.8 2.0 Hl .' .. ' 
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Substancja Ogółem Plcc Wiek 
tv! K 15 16 17 IX 

Leki lIspokaja- I 1.5 5.7 16.5 'lA 11.2 lU 13.6 
jącc i nasenne 
SubsL wziewne 4.6 6A 3.1 5.6 5A 4.2 3.4 
"Kompot" lU 0.6 0.4 0.2 OA lU 1.0 
Hcroina lU OA 1l.2 IlA 1l.6 

Kokaina 0.3 OJ, 0.1 0.5 0.3 11.1 0.4 

Tabela 3 
Używający poszczególnych substancji psychoaktywnych w czasie ostatnich 

12 miesięcy poprzedzajacych badanie - odsetki badanych 

Substancja Ogółem Pleć Wiek 
\3G 15 16 17 18 

T)'tol1 45 49 43 " 4} 48 54 .1.) 

Piwo 80 X7 73 71 79 81 85 
Wino 77 75 80 68 75 80 84 
Wódka (l2 72 54 41 56 68 79 
M <.1 ri hui.l 11 <.l 14 IX 10 8 l" .' 15 16 
Leki us.pok. 
i nasenne 9 4 lJ 7 8 S 10 
SubsL wziewne 2 :; 2 3 :; 2 I 

Tabela 4 
Konsulllenci poszczególnych typów napojów alkoholowych wedlug Śre

dniej konsumpcji przy jednej okazji - odsetki badanych wśród pijących dany 
napój w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 

Piwo 25 et 511 ci 100 ci 150 ci 200 ci i wi'tccj 
36 (% 31 1% 16 %1 7 %1 (P% 

Wino l () ci 20 ci 35 ci 70 ci ponad 70 ci 
43 (% ]} (% 13 {% 7(% 41% 

Wódka 25 cI set 10 ci 25 cI ponad 25 cI 
22 (ih 18 %1 17 %1 25 % 18%1 
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Tabela 5 
Używający poszczególnych substancji psychoaktywnych IV czasie ostatnich 

12 miesięcy poprzedzających badanie według pici i wieku 

Wiek 

do !::; 
16 
17 
l ~ i powyżej 

do lo 
1(, 

17 
! R i powyżej 

do ! 5 
16 
17 
! 8 i powyżcj 

do ! 5 
16 
17 
18 i powyżej 

do 15 
16 
17 
1 g i powyżej 

do lo 
16 
17 
l g i powyzej 

- odsetki badanych 

I' I W O 
Chlopcy Dzie\vcz~ta 
79 67 
R5 74 
911 74 
92 79 

WINO 
Chlope)' J)zicwcz~l<.l 

(,7 M, 
7(, 75 
75 84 
78 <)() 

WÓDKA 
Chlopcy Dzicwczt;:ta 
48 :14 
ó6 47 
Sil oS 
85 73 

TYTOŃ 
Chlope)' Dzie\Vcz~ta 

34 " "'-
48 39 
52 45 
55 53 

MARl JJUANA 
Chlopcy 
12 
18 
18 
2 I 

Dzic\VC2<,:'ta 
5 
9 
13 
12 

LEKI USPOKAJAJĄCE I NASENNE 
Chlopcy 
4 

, 
"' 
4 

Dzicwcz<,:'ta 

" 12 
13 
lo 
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Antoni ZieliLiski, Janusz Sicroslawski 

Prcvclcncc o r pSyCllOClClivc subslancc lISC <lmong studcnts of schools thl' primary Jcvcl 

Summary 

[n Poland, there werc eonductcd several tens ol' stuclies covcring schools 

and t'ocusing on drugs. The studies conducted in the nineties, genera1Jy, reve
alecl similar scope ofthe phenomcnon, rcgarding both, alcohol and other drugs. 

Studics covcring stuclents ot' postprimary schools in Wroclaw region, as 

well as man)' other ones suggest ~t!cohol and to bac co as the drugs most popu
lar amollg adolcsccnts. 

'fhe stuclies ofthe ninetics recordecl relativcly high Jevel ofuse ofl11arihua

na, sedativcs and sleeping pills. 'fhe use ol' «gluc» is limited and remains at 

unchanged Icvcl. The studies do not eonlirm alarming press rcports on the 

l11assivc usc oramphctaminc. Amphetal11inc is more popular among universi

ty stuc\cnts.· 

The attempI to deline trcnds, meets the ban'ier ot' comparability. The c\iffe

rcnees regarding selccted population, sampling methods and fonnulatiol1 ol' 
Cjuestions about drugs, limits comparison areas to stuclies rcprocluced by the 

same aulhor. It is probably the same, in other countries. Assumptions regar
ding trends, bascd on two Ol' three subsequcnt studics are risky. Sueh reserva
tion should be also applied to the trends regarcling tobacco smoking, drinking 
and use ol' othel' drugs by adokscents, skctched in this paper. 

Kcy wnnls; !Jrevalcnce, dru~ use, tcanal!crs. 
, ~ c 
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