
Stowarzyszenie „Pomoc” w Rzeszowie 
Urząd Miasta Rzeszowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eugeniusz Moczuk 

 

 

Młodzież Miasta Rzeszowa wobec 
problematyki przemocy w szkole, 

używania środków psychoaktywnych 
i uzależnień behawioralnych 

Wersja skrócona 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rzeszów 2015 



2 

 

  

Spis treści 
 

 

Rozdział  Tytuł rozdziału  Strona  

 Wprowadzenie  4 

1.  Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

10 

1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy 10 

1.2. Charakterystyka badanej populacji 12 

2. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa wobec problematyki przemocy w szkole 

15 

2.1. Zjawisko przemocy w szkołach w opiniach badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

15 

2.2. Poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza nią w opiniach badanych 

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa 

19 

3. Wiedza i doświadczenia młodzieży szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa dotyczące używania 

środków odurzających i substancji psychotropowych 

24 

3.1. Wiedza badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa na temat środków 

odurzających i substancji psychotropowych 

24 

3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi 

i substancjami psychotropowymi, legalnymi i nielegalnymi 

30 

4. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół 

Miasta Rzeszowa a problematyka uzależnień behawioralnych 

39 

4.1. Badani uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa a internet 

39 

4.2. Badani uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa a objawy uzależnienia od hazardu 

48 

5. Problematyka przemocy w szkole i doświadczenia w stosowaniu 

środków psychoaktywnych przez młodzież szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa. Analiza porównawcza 

52 



3 

 

badań przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku 

5.1. Metodologiczne podstawy badań z 2010 roku i z 2015 roku 

przeprowadzonych wśród uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

52 

5.2. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa w badaniach przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 

roku 

54 

5.3 Wiedza i doświadczenia młodzieży szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa dotyczące używania 

środków odurzających i substancji psychoaktywnych w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku 

64 

 Zakończenie i wnioski  77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Wprowadzenie 

 

Juwentologia jest nauką, która syntetyzuje prawidłowości bytowania ludzi w okresie 

młodzieńczym oraz pozwala na dokonywanie analiz dotyczących etapów życia człowieka, 

kolejnych faz rozwojowych, kryzysów tożsamości, kontaktów rodzinnych, problematyki 

subkultur, problemów przestępczości, czy zmian psychofizycznych. Młodzież jest 

interesującą kategorią społeczną, a także ważnym zagadnieniem socjologicznym, z uwagi na 

to, że młodzi ludzie nabywają istotne cechy społeczne w tym okresie. Zrozumienie procesów 

społecznych kierujących działaniem młodzieży, pozwala na znalezienie odpowiedzi na 

pytanie, dlaczego mimo oddziaływania instytucji wychowawczych i socjalizacyjnych, nadal 

w społeczeństwie nasilają się różnorodne zjawiska patologii społecznej, dlaczego rozwija się 

agresja jednostkowa i grupowa, jaki jest związek między zachowaniami młodego pokolenia 

a zachowaniami całego społeczeństwa.  

Młodzież jest kategorią społeczną, nacechowaną niepełnym dostępem do społecznych 

uprawnień, niepodporządkowana jeszcze całkowicie obowiązkom społecznym. Sytuacja 

społeczna młodzieży jest stanem przejściowym, stanem niedojrzałości, nieodpowiedzialności, 

zapewniającym jednak otwarte perspektywy życiowe. Młodzież stanowi siłę witalną i źródło 

odnowy każdego społeczeństwa i posiada określone potrzeby wieku młodzieńczego, w tym 

potrzebę bezpieczeństwa, miłości, szacunku, poczucia sukcesu, odkrywania sensu świata 

i sensu własnego życia, czy twórczości wyrażającej się w ciągłym dążeniu do odkrywania 

czegoś nowego. Zaspokojenie tych potrzeb nie tylko warunkuje właściwy rozwój 

intelektualny, emocjonalny i biologiczny młodzieży, ale ukierunkowuje również daną osobę 

jako istotę społeczną do podejmowania w przyszłości określonych ról społecznych.  

Rozumienie pojęcia młodzież można rozpatrywać  w trzech znaczeniach:  

a) jako nośnik psychologicznych zmian społecznych,  

b) jako fenomen kulturowy,  

c) jako element procesu zmiany pokolenia. 

W ujęciu socjologicznym młodzież może być traktowana bądź jako kategoria 

społeczna, obejmująca w sensie biologicznym i chronologicznym młode jednostki nie całkiem 

podobne do siebie pod względem cech społecznych, bądź jako kategoria społeczna znajdująca 

się w pewnej fazie rozwojowej, w fazie młodości. Termin młodzież może odnosić się do 

zbioru osobników w określonej grupie wiekowej, zaś termin młodość do stanu, jaki owe 

osobniki przeżywają. 

Należy zauważyć, że okresowi przejścia od dzieciństwa do dorosłości każdemu  
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człowiekowi towarzyszy:  

a) przejście od zajęć kontrolowanych przez rodziców lub wychowawców do zajęć 

niekontrolowanych przez nich,  

b) dostrzeganie odrębności wartości kulturowych, reprezentowanych przez rodziców 

i grupę rówieśniczą,  

c) konflikty na tle różnic w postawach rodziców i w postawach własnych.  

Tworzy się wówczas nowa osoba, która jest nową kategorią społeczną, nowym 

tworem społecznym. W związku z takim rozumieniem młodzieży, można uznać, że 

w kategoriach funkcjonalnych młodzież określa się jako tę część grupy, która nie posiada 

jasno określonych funkcji, a jej zadaniem jest nabywanie oraz internalizacja przepisów ról, 

a także wartości i norm wyznaczających pozycje w grupie w określonej przyszłości. 

Natomiast w kategoriach strukturalnych, młodzież nie posiada ściśle określonego miejsca 

w systemie zależności, będąc niejako przedmiotem oddziaływania kultury, a nie jej 

podmiotem i współuczestnikiem. Proces socjalizacji jest wówczas postrzegany jako 

przymusowy i represyjny, nacechowany sankcjami, realizowanymi przez instytucje do tego 

powołane. Można także zauważyć, że charakterystycznymi wyznacznikami zachowania się 

młodzieży jest pierwiastek buntu przeciw wartościom obowiązującym w świecie ludzi 

dorosłych oraz przemiany w rytuałach inicjacyjnych, które nie są ostre we współczesnych 

społeczeństwach cywilizowanych. 

Młodzież jest więc jednocześnie fenomenem społecznym, kategorią społeczną, grupą 

społeczną i zbiorem społecznym, mieszczącym się gdzieś między dzieciństwem a dorosłością. 

Patrząc na współczesną młodzież należy odnotować, że jest ona szczególnie zagrożona 

oddziaływaniem środowiska zewnętrznego, działającego na nią niekorzystnie. Wśród 

zagrożeń, na jakie narażona jest młodzież, wymienić należy przestępczość, uzależnienia, 

zachowania destrukcyjne, zachowania ryzykowne, a także uleganie negatywnym wpływom 

innych. Szczegółowo ujmując, współczesna młodzież polska ulega modzie, fascynuje się 

agresją i przestępczością, nadmierne pali papierosy, pije alkohol, używa środków 

odurzających i substancji psychotropowych, podlega wpływom suicydalnym, zachowuje się 

ryzykownie w kontaktach seksualnych. Poza tym, młodzież ta zatraca się w świecie 

wirtualnym uzależniając się od urządzeń technicznych, w tym zwłaszcza od komputerów 

i telefonów komórkowych. Młodzieży tej nie jest obcy również hazard.  

Wszystkie te zjawiska są ściśle związane z procesami zmian społecznych, które 

stwarzają nową rzeczywistość konstytuującą porządek prawny, nową rzeczywistość 

gospodarczą działającą w innych realiach ekonomicznych oraz nową rzeczywistość społeczną 
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jako konsekwencję dwóch poprzednich. Pojawia się wówczas wiele nowych problemów 

społecznych, które nie miały precedensu w poprzednim systemie. Pełny obraz interpretacji 

i oceny zjawisk wkraczających do nowej rzeczywistości uwzględniający wielostronność 

i złożoność problematyki przemian powinien być naświetlany z wielu punktów widzenia, 

w tym z perspektywy ekonomicznej czy społecznej.  

 Gwałtowne zmiany systemowe doprowadziły do tego, że nastąpiła zmiana kondycji 

psychicznej i społecznej społeczeństwa polskiego. Czynniki mające charakter traumatogenny 

spowodowały powstanie nowego rodzaju strachu przed przyszłością. Trauma transformacyjna 

wywołała gwałtowny wstrząs społeczno-ekonomiczny. Nagłe i gwałtowne zmiany systemu 

społecznego wywołały lęk dezintegracyjny, co prowadziło do załamania się dotychczasowych 

schematów poznawczych, wzorów zachowań, strategii adaptacyjnych, a dotychczasowe 

zachowania stały się dysfunkcjonalne. Świat społeczny budowany w świadomości ludzi stał 

się obcy, nieprzewidywalny. Na to nałożyły się problemy młodego pokolenia. Niepewność co 

do przyszłości, widmo bezrobocia, niemożność spełnienia społecznych aspiracji i ustalenia 

własnej drogi zawodowej i społecznej, a także obawa przed pauperyzacją oraz utratą statusu 

społecznego powodują stres i napięcia wśród młodzieży.  Jednocześnie młodzież dostrzega 

płynące ze środków masowego przekazu reklamy, kuszące nowoczesnością, pięknem, 

atrakcyjnością, które wpływają na powstawanie potrzeb, zmuszających do pracy, 

współzawodnictwa i permanentnego sprawdzania się. Funkcjonujące wzory piękna, 

pomyślności, siły, bogactwa, kultu młodości, sprawności, konsumpcyjnego stylu życia 

prowadzą do powstawania nierealnych aspiracji będących często poza możliwościami danej 

jednostki, a to z kolei wpływa na obraz samego siebie. Niemożność osiągnięcia tego, czego 

by się chciało, wpływa na generowanie zjawisk określanych mianem patologicznych. 

Środkiem kompensującym takie postrzeganie świata jest sięganie po alkohol i narkotyki, 

popełnianie przestępstw, samobójstwa, agresywne zachowania w miejscach publicznych, 

a także zachowania ryzykowne. Do najbardziej znanych zachowań kompensacyjnych 

występujących wśród młodzieży należą palenie papierosów, picie alkoholu i używanie 

narkotyków.  

Trudno znaleźć rozsądne sposoby zapobiegania takiej fali problemów społecznych 

wśród młodzieży. Przyjmując, że te negatywne zjawiska nie mają charakteru przypadkowego 

i często są poprzedzone wcześniejszymi sygnałami świadczącymi o nieprzystosowaniu danej 

osoby, to wydaje się, że jedyną drogą w zakresie zapobiegania problemom społecznym 

nieletnich jest profilaktyka i zapobieganie demoralizacji młodzieży, w tym w szczególności 

w pierwszym etapie edukacji dzieci i młodzieży w szkołach.  
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O problemach społecznych współczesnej młodzieży szkolnej napisano już bardzo 

dużo, a literatura naukowa na ten temat jest tak bogata, że trudno jest wskazać kilka 

ważniejszych publikacji. Jednak większość opracowań przedstawia spektrum zjawisk 

zagrażających współczesnej młodzieży szkolnej, bez odpowiedzi na pytanie, jak rozwiązać 

ten problem. Dzięki stawianym w ten sposób pytaniom, możliwe jest  poznanie dynamiki 

zjawiska oraz wypracowanie odpowiednich metod przeciwdziałania umożliwiających 

prowadzenie skutecznej pracy profilaktycznej w środowisku szkolnym.  

W ten nurt wpisują się również działania samorządów terytorialnych od wielu lat 

tworzących programy, których celem jest ograniczanie zjawisk noszących miano problemów 

społecznych. Wśród najważniejszych problemów w tym obszarze wymienia się:  

a) przestępstwa i wykroczenia w szkołach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie szkół oraz 

przemoc w szkołach,  

b) łatwy dostęp do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym,  

c) niewłaściwą reakcję społeczną na przejawy zjawisk 

dysfunkcjonalnych i patologicznych w otoczeniu szkół i środowisku szkolnym,  

d) niezadowalający stan współpracy osób i instytucji odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo w środowisku szkolnym, w tym zwłaszcza na linii: dyrekcja – 

nauczyciele – uczniowie – rodzice – Policja, oraz niski poziom wzajemnego zaufania, 

co może skutkować brakiem możliwości identyfikacji istniejących problemów, czy 

obawą i niechęcią przed rzetelnym zajęciem się niepokojącymi zjawiskami,  

e) tolerancję dla zachowań dysfunkcjonalnych i patologicznych.  

Problemy społeczne rozumieć należy jako dolegliwe zjawisko społeczne, 

wpływające negatywnie na dane społeczeństwo, dostrzeżone przez to społeczeństwo jako 

problem i nazwane  problemem społecznym, w przypadku którego podjęte zostały 

działania mające na celu zmarginalizowanie albo wyeliminowanie tego zjawiska.  

W niniejszej pracy omówiono zagadnienia przemocy w szkole oraz problemów 

alkoholowych i narkomanii. Problemy przemocy w szkole rozumiane są tutaj jako 

wszelkie dolegliwe zjawiska występujące w środowisku szkolnym, przejawiające się 

stosowaniem przemocy, agresji, dyskryminacji, nękania, czy mobbingu (bez względu na 

to, jak definiuje się te pojęcia) wobec uczniów, nauczycieli oraz innych osób, związanych 

bezpośrednio i pośrednio ze środowiskiem szkolnym, przez inne osoby funkcjonujące 

w danym środowisku szkolnym (uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły), 

a wpływające negatywnie na osoby będące podmiotem oddziaływania. Jest to zjawisko, 

które zostało dostrzeżone jako zagrażające dla tej zbiorowości, nazwane problemem 
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przemocy w szkole, a także podjęte zostały działania mające na celu zmarginalizowanie 

albo wyeliminowanie tych zjawisk z danego środowiska szkolnego, danej zbiorowości 

lub całego społeczeństwa. 

Podobnie jest z zagadnieniem problemów alkoholowych i narkomanii, gdzie 

problemami alkoholowymi i narkomanii młodzieży szkolnej nazwano całokształt szkód 

związanych z używaniem przez osoby poniżej 18 roku życia legalnych i nielegalnych 

środków odurzających i substancji psychotropowych (środków psychoaktywnych), które 

występują u osób je używających, członków ich rodzin oraz całego społeczeństwa, 

wymagających działań, które mają na celu zmniejszanie rozmiarów lub eliminację tego 

zjawiska. 

Poza tym, w ostatnim latach pojawiło się nowe zagrożenie, które jeszcze nie jest 

oszacowane w środowisku szkolnym. Jest to problematyka uzależnień behawioralnych. 

Trudno powiedzieć, co leży u podstaw pojawienia się znacznej fali uzależnień 

behawioralnych we współczesnym świecie, choć można wskazać, że jedną z prób odpowiedzi 

na to pytanie jest koncepcja wszechogarniającej wszystkie zglobalizowane społeczeństwa 

zmiany społecznej, w której społeczeństwo przechodzi ono od społeczeństwa tradycyjnego do 

społeczeństwa postnowoczesnego. 

Należy wskazać, że mieszkańcy nowoczesnych społeczeństw informacyjnych  sporo 

swego czasu wolnego spędzają w sieci internetowej. Szacuje się, że w 2010 roku było na 

świecie około 1,5 mld użytkowników internetu, a w 2013 roku już 2,2 mld użytkowników. 

Współczesna kultura to kultura doznań wzrokowych, która wciąż się rozszerza w kierunku e-

edukacji, e-kształcenia, e-nauczania, e-zabawy, e-zakupów, e-kontaktów, e-administracji, e-

wyborów politycznych itp. Zachowania w świecie rzeczywistym ulegają zmianom na rzecz 

kontaktów w świecie wirtualnym. Zmienia się zatem sposób spędzania wolnego czasu, 

uczenia się, spędzania wakacji. Nowe technologie dają sposobność do nawiązywania 

kontaktów z osobami z najdalszych stron świata, prowadzenia blogów i dyskutowania na 

każdy temat, robienia zakupów w sklepach najbardziej oddalonych od miejsca zamieszkania, 

grania w ekskluzywne gry internetowe, uczestniczenia w każdym możliwym rodzaju hazardu, 

słuchania muzyki i oglądania filmów bez używania radia i telewizora. Świat wirtualny, za 

pomocą technicznych urządzeń, jakimi są komputery, laptopy, smartfony, telefony, ma 

przewagę nad światem rzeczywistym w postaci szybkości docierania do informacji, świetnej 

jakości obrazu, bezpośrednim uczestniczeniu w wydarzeniach, nie tylko jako widz, ale jako 

kreator tej rzeczywistości. Jednak taka „rewolucja techniczna i technologiczna” prowadzi 

także do powstawania różnorodnych problemów społecznych powstających na styku człowiek 
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– technologie.  

Wiek XXI stał się okresem nie tylko pojawiania się określonych uzależnień 

behawioralnych, ale także okresem zainteresowania się tym zagadnieniem przez współczesną 

naukę i praktykę zawodową. Dzięki temu więcej wiadomo o określonych uzależnieniach, 

mechanizmach ich powstawania i ich skutkach dla człowieka, a także skali tego zjawiska. 

Wprawdzie, mówi się o nowych uzależnieniach wymieniając między innymi uzależnienie od 

hazardu, zakupów, internetu, seksu, massmediów, telefonu komórkowego, jedzenia, jednak 

nie jest to lista zamknięta i ostateczna. 

Do dziś nie ma jednej spójnej koncepcji przyczyn powstawania uzależnień u ludzi, 

choć teorie biologiczne, psychologiczne i socjologiczne wnoszą wiele wiedzy do wyjaśnienia 

tego problemu. Uzależnić się można zarówno od środków psychoaktywnych, jak i od samych 

czynności. Pojawiają się pytania, czy uzależnienia behawioralne są problemem społecznym, 

a także co leży u podstaw fali uzależnień behawioralnych we współczesnym świecie? 

Można wskazać, że wszelkie uzależnienia będą problemami społecznymi, co związane 

jest z ich skalą oraz zasięgiem, szczególnie w kontekście ogromnej liczby osób uzależnionych 

od hazardu, od internetu, a także innych czynności. 

Problemami uzależnień behawioralnych nazwiemy całokształt szkód związanych 

z silną potrzebą wykonywania jakiejś czynności mimo tego, że zachowanie to przynosi 

określone szkody, a wykonująca je osoba nie potrafi, mimo ponawianych prób, 

powstrzymać się od wykonywania tej czynności tracąc jednocześnie kontrolę nad tą 

sytuacją, co wpływa zarówno na nią, na członków  jej rodziny, jak i na całe 

społeczeństwo i wymaga działań, które mają na celu zmniejszanie rozmiarów lub 

eliminację tego zjawiska. 

Rozdział trzeci poświęcony jest zatem problematyce uzależnień behawioralnych, 

w tym przede wszystkim możliwości uzależnienia się od komputera, gier komputerowych czy 

hazardu.  

 W niniejszym opracowaniu dwa pierwsze rozdziały przedstawiają wyniki badań 

dotyczących zjawiska przemocy w szkole, picia alkoholu i używania nielegalnych środków 

psychoaktywnych. Badania przeprowadzono wśród uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa. 
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1. Metodologiczne podstawy badań wśród uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

 

1.1. Wprowadzenie do badań, metoda i materiał badawczy 

Badania zrealizowane zostały w maju i czerwcu 2015 roku metodą badań 

sondażowych za pomocą kwestionariusza ankiety. Badania przeprowadzone zostały w terenie 

przez odpowiednio przygotowanych ankieterów, którymi byli studenci Uniwersytetu 

Rzeszowskiego oraz ankieterzy ze Stowarzyszenia „POMOC” w Rzeszowie. Narzędzie 

badawcze w postaci kwestionariusza ankiety  przygotowane zostało przez autora 

opracowania.  

Podczas doboru populacji do badań uwzględniono specyfikę szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa. Badania miały objąć swym zasięgiem około 0,5% 

populacji uczniów, co oznaczało, że w badaniach uczestniczyć będzie około 800 osób. Ze 

względu na sporą populację badawczą, ustalono maksymalny błąd na poziomie 5,8% przy 

współczynniku ufności 0,95. 

Wśród zmiennych, które stanowiły podstawę doboru populacji były: rodzaj szkoły, 

wiek, płeć, wykształcenie głowy rodziny.  

Dobór tych zmiennych wynikał z następujących przesłanek: 

a) Rodzaj szkoły może wpływać na to, jak badane jednostki postrzegają przemoc 

w szkole oraz problem stosowania środków psychoaktywnych, takich jak alkohol czy 

narkotyki, a także jaki jest ich stosunek do tych zjawisk. Powszechnie uważa się, że 

najbardziej zagrożonymi tymi zjawiskami są uczniowie szkół gimnazjalnych, z racji 

tego, że są oni w wieku podatności na wpływy z zewnątrz, a także uczniowie 

zasadniczych szkół zawodowych. Inne jest postrzeganie tej problematyki przez 

uczniów szkół średnich ogólnokształcących i technicznych, którzy przygotowują się 

do studiów i nie chcą „komplikować” sobie życia różnymi problemami,. 

b) Wiek determinuje powstawanie określonego przekonania na temat wymienionych 

problemów, co wyraża się tym, że na osoby młodsze łatwiej można wpływać 

opiniami, że są to zjawiska powszechne, normalne, oczywiste, że przemoc nic nie 

znaczy, a palenie papierosów jest bardziej szkodliwe niż palenie marihuany. 

c) Postrzeganie problemów przemocy w szkole i stosowania środków psychoaktywnych 

oraz stosunek do zjawiska narkomanii są w dużym stopniu zależnie od płci 

respondentów, co oznacza, że chłopcy mają bardziej „luzackie” podejście do życia, co 
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objawia się w tym, że chętniej niż dziewczęta będą wchodzić w konflikty 

z rówieśnikami, eksperymentować z różnymi narkotykami, upijać się alkoholem, 

bawić się ryzykownie, w tym jeździć na skuterach, motocyklach. 

d) Omawiane problemy są zależne także od wykształcenia rodziców respondentów, co 

wyraża się w tym, że niższe wykształcenie rodziców wpływa na większą uległość 

wobec namowy otoczenia zewnętrznego, z kolei wyższe wykształcenie rodziców 

wpływa na to, że osoby mogą mieć pewien dystans do tych zjawisk. Istotne jest także 

i to, że użyte pojęcie „głowa rodziny” jest swoistym skrótem metodologicznym, gdyż 

w innym przypadku należałoby zapytać osobno o wykształcenie ojca oraz 

wykształcenie matki, a z punktu widzenia niniejszych badań jest to całkowicie 

niepotrzebne.  

e) Znaczące miejsce w postrzeganiu problemów społecznych zajmuje także miejsce 

zamieszkania osób badanych. Cechą społeczną mieszkańców dużego miasta jest 

znaczna anonimowość w stosunku do osób mieszkających w małych miasteczkach 

i na wsi. Zamieszkiwanie w danym miejscu determinuje zatem zachowania ludzi 

młodych. Ktoś, kto czuje się anonimowy, nie mając wokół siebie kontroli społecznej, 

będzie w pewnych sferach życia społecznego zachowywał się bardziej swobodnie, od 

osób, które mają poczucie, że kontrola społeczna działa prawidłowo.  

Przygotowując się do badań zdecydowano się wykorzystać technikę ankiety  

audytoryjnej, jako najłatwiejszą do zastosowania, a także o najniższych kosztach związanych 

zarówno ze stroną logistyczną badań, jak i stroną kosztową.  

W związku z tym procedura badawcza przedstawiała się następująco: 

1. Zebrano dane instytucjonalne na temat szkół i uczniów Miasta Rzeszowa, 

a w szczególności zapoznano się z informacjami demograficznymi. 

2. Przygotowano dane na temat liczby uczniów Miasta Rzeszowa. Przeanalizowano 

liczbę uczniów gimnazjów. Podobna procedura dotyczyła wyboru młodzieży ze szkół 

ponadgimnazjalnych. 

3. W następnej kolejności dokonano wyboru szkół i klas do badań, stosując metodę 

losową. Polegało to na tym, że spośród określonej liczby szkół gimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa wylosowano te, które miały uczestniczyć w badaniach, a następnie 

losowano poszczególne klasy do badań. Podobnie postąpiono ze szkołami 

ponadgimnazjalnymi. 

4. Kolejnym krokiem było dobranie ankieterów do badań, a także dokonanie badań 

pilotażowych. Każdy z ankieterów został poinformowany o celu badań, o potrzebie 
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ich rzetelności, a także o zakresie badań. 

5. Następnie przeprowadzono badania w wylosowanych szkołach techniką ankiety 

audytoryjnej. Ankieterzy informowali uczniów o tym, że ankiety trafią wyłącznie do 

rąk osób zajmujących się analizą socjologiczną, a nauczyciele nie będą mieć do nich 

dostępu. Ankieterzy prowadzili badania bez udziału nauczycieli lub wychowawców 

danych klas, a następnie wypełnione ankiety wkładali do przygotowanych kopert 

i zaklejali na oczach uczniów. 

6. Po przeprowadzeniu badań, dokonano sprawdzenia poprawności wypełnienia  ankiet 

i odrzucenia ankiet, które nie były wypełnione w pełni. 

7. Zebrano 780 ankiet. Po przeglądnięciu wszystkich ankiet, do analiz zakwalifikowano 

774 ankiet. 

8. Kolejnym etapem badań było przygotowanie instrukcji kodowej, uwzględniającej 

specyfikę kwestionariusza ankiety. 

9. Mając przygotowaną instrukcję kodową, dokonano zakodowania każdej ankiety 

i wpisania kodów do komputera.  

Po zakończeniu tej części działań, za pomocą odpowiedniego komputerowego 

programu statystycznego, obliczono dane statystyczne. Wyliczono także średnie statystyczne, 

a do obliczenia współzależności badanych cech wykorzystano test chi-kwadrat. 

 

1.2. Charakterystyka badanej populacji 

Badania objęły 774 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych różnego typu 

Miasta Rzeszowa. Badania miały za zadanie odpowiedzieć na pytania, jaki jest stosunek 

respondentów do przemocy w szkole, jakie są ich doświadczenia z alkoholem, ze środkami 

odurzającymi i substancjami psychotropowymi. 

Rozkład ze względu na dane osobowe respondentów (zmienne niezależne) 

przedstawiają tabele. Zmienne te dotyczą rodzaju szkoły, wieku, płci, oraz wykształcenia 

głowy rodziny. 

Pierwszą zmienną jest rodzaj szkoły, w zależności od tego, w której szkole 

przeprowadzone zostały badania. Rozkład danych w tym zakresie przedstawia tabela 1.1.  
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Tabela 1.1: Rodzaj szkoły badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Gimnazja 358 46,3  

Licea Ogólnokształcące 161 20,8 

Technika 125 16,1 

Zasadnicze Szkoły Zawodowe  130 16,8 

Razem 774 100,0 

Źródło: badania własne 

 

 Na podstawie danych zawartych w tabeli można stwierdzić, że w badaniach 

uczestniczyło 46,3% uczniów gimnazjów, 20,8% uczniów liceów ogólnokształcących, 16,1% 

uczniów techników oraz 16,8% uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Analiza danych 

pokazuje, że istnieje lekka przewaga w badaniach uczniów szkół ponadgimnazjalnych, co 

wynika za specyfiki szkół w Rzeszowie.  

 Następną zmienną którą poddano analizie, jest wiek respondentów. Ilustruje to tabela 

1.2. 

 

Tabela 1.2: Wiek badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Do 15 lat 347 44,8 

16 lat 12 1,6 

17 lat 129 16,7 

18 i więcej lat 286 37,0 

Razem 774 100,0 

Źródło: badania własne 

 

 Z danych wynika, że 46,4% respondentów to osoby w wieku do 16 lat, a więc 

uczniowie szkół gimnazjalnych, zaś 53,6% badanych, to osoby w wieku 17 i więcej lat, 

a więc uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.  

Kolejną badaną zmienną niezależną jest płeć respondentów. Dane dotyczące płci osób 

uczestniczących w badaniach przedstawia tabela 1.3. 
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Tabela 1.3: Płeć badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Dziewczęta 358 46,6  

Chłopcy 415 53,6 

Brak odpowiedzi 1 0,1 

Razem 774 100,0 

Źródło: badania własne 

  

 Na podstawie danych zawartych w tabeli można stwierdzić, że w badaniach 

uczestniczyło 53,6% chłopców oraz 46,6% dziewcząt. Istnieje, zatem względna równowaga 

pomiędzy respondentami ze względu na płeć.  

 Ostatnią zmienną poddaną analizie jest wykształcenie „głowy rodziny” respondentów. 

Ilustruje to tabela 1.4. 

 

Tabela 1.4: Wykształcenie „głowy rodziny” badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Podstawowe 75 9,7 

Zasadnicze zawodowe 135 17,4 

Średnie 253 32,7 

Wyższe 302 39,0 

Brak odpowiedzi 9 1,2 

Razem 774 100,0 

Źródło: badania własne 

  

 Analiza danych wykazuje, że 9,7% respondentów deklaruje, że ich rodzice mają 

wykształcenie podstawowe, natomiast 17,4% deklaruje, że zasadnicze zawodowe, z kolei 

32,7% badanych twierdzi, że ich rodzice mają wykształcenie średnie, a 39,0% badanych, że 

wykształcenie wyższe. 
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2. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

wobec problematyki przemocy w szkole 

 

2.1. Zjawisko przemocy w szkołach w opiniach badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

W pierwszej grupie pytań zadano respondentom pytanie, czy w swej szkole spotykają 

się ze zjawiskiem przemocy. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1: Zetknięcie się badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa ze zjawiskiem przemocy w szkole 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 95 12,3 

Raczej tak 124 16,0 

Raczej nie 366 47,3 

Zdecydowanie nie 112 14,5 

Trudno powiedzieć 75 9,7 

Brak odpowiedzi 2 0,3 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Jak wynika z zamieszczonych danych, 61,8% badanych uczniów nie zetknęło się ze 

zjawiskiem przemocy w swojej szkole (łącznie 14,5% zdecydowanie nie i 47,3% raczej nie), 

z kolei 28,3% uczniów zetknęło się z tym zjawiskiem (łącznie 12,3% zdecydowanie tak 

i 16,0% raczej tak), natomiast 9,7% badanych nie ma zdania na ten temat. Można więc 

stwierdzić, że zjawisko przemocy nie występuje w dużym nasileniu w badanych szkołach, 

gdyż prawie dwie trzecie badanych nie potwierdza tego zjawiska.  Jednak podkreślić należy, 

że ze zjawiskiem przemocy spotyka się w zasadzie co czwarty respondent. 

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy sam respondent stosował przemoc w stosunku do 

swoich rówieśników. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 2.2. 
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Tabela 2.2: Stosowanie przemocy wobec innych przez badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 49 6,3 

Raczej tak 81 10,5 

Raczej nie 222 28,7 

Zdecydowanie nie 353 45,6 

Trudno powiedzieć 63 8,1 

Brak odpowiedzi 6 0,8 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Zaprezentowane dane ukazują, że 16,85% badanych uczniów stosowało różnorodne 

formy przemocy wobec innych (łącznie odpowiedzi zdecydowanie i raczej tak), a 74,3% nie 

uczyniło tego nigdy (łącznie odpowiedzi zdecydowanie i raczej nie). Nie ma w tym zakresie 

zdania 8,1% badanych. Można więc stwierdzić, że przemoc stosowana jest, przez co szóstego 

badanego, przy czym przemoc wobec innych zdecydowanie stosuje, co dwudziesty uczeń.  

Następnie zapytano, czy wobec respondentów stosowana była przemoc. Rozkład 

odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3: Stosowanie przemocy w przeszłości wobec badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 67 8,7 

Raczej tak 90 11,6 

Raczej nie 173 22,4 

Zdecydowanie nie 316 40,8 

Trudno powiedzieć 55 7,1 

Brak odpowiedzi 73 9,4 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z wyników przedstawionych w tej tabeli wyłania się dosyć nieprzyjazny obraz 
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przemocy w szkole. Otóż 20,3% badanych doświadczyło na sobie przemocy (łącznie 

odpowiedzi zdecydowanie i raczej tak). Z kolei 63,2% badanych nie zetknęło się z tym 

zjawiskiem (łącznie odpowiedzi zdecydowanie i raczej nie), a 7,1% nie zajęło żadnego 

stanowiska. Jednak aż około 20% badanych było w przeszłości ofiarą przemocy w szkole, co 

oznacza, że przemoc doświadczyła co piąta osoba. 

Respondentów zapytano również, czy obecnie przemoc jest stosowana wobec nich. 

Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 2.4. 

 

Tabela 2.4: Stosowanie przemocy obecnie wobec badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 39 5,0 

Raczej tak 51 6,6 

Raczej nie 133 17,2 

Zdecydowanie nie 370 47,8 

Trudno powiedzieć 49 6,3 

Brak odpowiedzi 132 17,1 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z wyników przedstawionych w tej tabeli wynika, że 11,6% badanych twierdzi, że jest 

ofiarą przemocy (łącznie odpowiedzi zdecydowanie i raczej tak), jednak 65,0% badanych nie 

zetknęło się z tym zjawiskiem (łącznie odpowiedzi zdecydowanie i raczej nie), a 6,3% nie 

zajęło żadnego stanowiska. Jednak to, że około 12% badanych jest obecnie ofiarą przemocy 

w szkole wskazuje, że zjawisko to występuje, gdzie przemoc ta dotyka co dziewiątą osobę 

w szkołach. 

Zapytano także o to, kogo uczniowie obawiają się najbardziej w szkole i poza nią. 

Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 2.5. 

 

Tabela 2.5: Osoby, których obawiają się badani uczniowie szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Kolegów/koleżanek z klasy 51 6,6 
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Kolegów/koleżanek ze szkoły 66 8,5 

Rówieśników spoza szkoły 32 4,1 

Starszych spoza szkoły 87 11,2 

Chuliganów spoza szkoły 385 49,7 

Dorosłych 64 8,3 

Innych osób 170 22,0 

Brak odpowiedzi 118 15,2 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi te nie sumują się do 100%. Z analizy danych z tabeli wyłania się obraz 

wskazujący na to, kogo najbardziej obawiają się respondenci w szkole. Analiza danych 

pokazuje, że 6,6% respondentów obawia się kolegów lub koleżanek z klasy, 8,5% 

respondentów obawia się kolegów lub koleżanek ze szkoły, a zatem uczniów z innych klas, 

4,1% respondentów obawia się rówieśników spoza szkoły, a więc osób, które mieszkają na 

osiedlach, w blokach, w miejscu zamieszkania badanych uczniów, 11,2% respondentów 

obawia się starszych uczniów spoza szkoły, często osób, które nie są uczniami danej szkoły, 

ale przebywają obok niej, zaczepiając uczniów, szczególnie uczniów szkół gimnazjalnych, 

49,7% respondentów obawia się chuliganów spoza szkoły, 8,3% respondentów obawia się 

dorosłych, którzy też zaczepiają młodzież przy wyjściu ze szkoły, a 22,0% respondentów 

obawia się innych osób, przy czym wymienieni są nauczyciele, którzy postrzegani są jako 

osoby zastraszające uczniów (wymienione są przy tym nazwiska niektórych nauczycieli), 

wyśmiewający się z uczniów nauczyciele, dyrektorzy szkół, a także najbliżsi respondentów, 

którzy zachowują się dysfunkcjonalnie (rodzice z problemem alkoholowym, osoby stosujące 

przemoc wobec respondentów), osoby pod wpływem narkotyków lub alkoholu, starsi pijani 

osobnicy oraz inne osoby. Zastanawiająca jest jednak duża liczba braków odpowiedzi, która 

wynosi 15,2%.  

Na koniec tej części badań zadano pytanie, w czym objawia się stosowanie przemocy 

w szkole. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 2.6. 

 

Tabela 2.6: Sposoby stosowania przemocy w szkole według badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 
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Poprzez bicie 166 21,4 

Wymuszanie pieniędzy 69 8,9 

Wymuszanie różnych rzeczy 64 8,3 

Drobne kradzieże 117 15,1 

Dręczenie i straszenie 201 26,0 

Stosowanie obelżywych słów 315 40,7 

Wyśmiewanie się 459 59,3 

Robienie „głupich kawałów” 348 45,0 

Inny sposób 286 3,6 

Brak odpowiedzi 70 9,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych wykazała, że najczęstszym sposobem 

stosowania przemocy w szkole jest wyśmiewanie się, o czym mówi 59,3% badanych oraz 

robienie „głupich kawałów”, na co wskazuje 45,0% badanych. Również „popularnym” 

sposobem przemocy i mobbingu w szkole jest stosowanie obelżywych słów, o czym mówi 

40,7% badanych. Kolejna grupa zjawisk dotyczy zachowań, które mają charakter wręcz 

przestępczy. Otóż o dręczeniu i straszeniu mówi 26,0% badanych, o biciu 21,4% badanych, 

o drobnych kradzieżach mówi 15,1% badanych, o wymuszaniu pieniędzy 8,9% badanych, 

o wymuszaniu różnych rzeczy (w tym drugiego śniadania) 8,3% badanych, a na użycie innych 

sposobów dręczenia wskazuje 3,6% badanych, w tym wymieniając nauczycieli, którzy 

celowo zaniżają oceny uczniom, albo wprowadzają ich w ciągły stres. Jak widać według 

wiedzy uczniów, w szkole nie tylko stosowana jest przemoc o charakterze psychologicznym, 

jak wyśmiewanie, robienie „głupich kawałów”, stosowanie obelżywych słów, ale także 

przemoc, która ma charakter przestępczy.   

 

2.2. Poczucie bezpieczeństwa w szkole i poza nią w opiniach badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Druga grupa pytań związana jest z tym, jak kształtuje się poczucie bezpieczeństwa 

uczniów w szkole i poza nią. Na początek zapytano respondentów o to, czy w szkole czują się 

bezpiecznie. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 2.7. 
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Tabela 2.7: Poczucie bezpieczeństwa w szkole wśród badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 233 30,1 

Raczej tak 402 51,9 

Raczej nie 39 5,0 

Zdecydowanie nie 35 4,5 

Trudno powiedzieć 63 8,1 

Brak odpowiedzi 2 0,3 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z zaprezentowanych danych wynika, że bezpiecznie i bardzo bezpiecznie czuje się 

82,0% badanych, mało bezpiecznie i niebezpiecznie czuje się 9,5% badanych,  natomiast nie 

ma zdania 8,1% badanych. Jak widać zatem, szkoła jest miejscem, w którym uczniowie czują 

się bezpiecznie, a nawet bardzo bezpiecznie, nie mniej jednak istnieje margines zachowań, 

które powodują to, że dla części uczniów samo przyjście do szkoły może być traumatyczne.  

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy respondenci znają osobiście osoby ze swej szkoły, 

które nadużywają przemocy wobec innych. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia 

tabela 2.8. 

 

Tabela 2.8: Znajomość badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa osób ze swej szkoły, które nadużywają przemocy wobec innych osób 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 92 11,9 

Raczej tak 152 19,6 

Raczej nie 313 40,4 

Zdecydowanie nie 141 18,2 

Trudno powiedzieć 74 9,6 

Brak odpowiedzi 2 0,3 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 
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Zaprezentowane dane ukazują, jak kształtuje się znajomość przez respondentów osób 

ze swej szkoły, które nadużywają przemocy wobec innych w szkole. Widać więc, że 

zdecydowanie zna i raczej zna takie osoby 31,5% badanych, a nie zna takich osób 58,6% 

badanych (łącznie zdecydowanie i raczej nie). Nie ma tutaj zdania 9,6% badanych. Jednak 

fakt, że aż jedna trzecia respondentów przyznaje się do tego, że zna takie osoby musi 

i niepokoić. Uczniowie wiedzą, kto stosuje przemoc i pozostawiają tę wiedzę dla siebie. 

Można przypuszczać, że nawet jeśli podzielą się swą wiedzą z nauczycielami czy rodzicami, 

to z tego nic nie będzie wynikać, ponieważ szkołom brakuje zinstytucjonalizowanych 

procedur zachowania się władz szkolnych w sytuacji otrzymania informacji o osobach 

stosujących przemoc, co nie tylko negatywnie oddziałuje na właściwe współżycie uczniów 

między sobą, ale także nie wpływa zbyt dobrze na pracę pedagogiczną nauczycieli. Należy 

także zaznaczyć, że liczba uczniów, którzy mają wiedzę o znajomości osób ze szkoły, które 

stosują przemoc wobec innych, nie jest w żadnym stopniu rekompensowana liczbą uczniów, 

którzy nie mają takiej wiedzy, a których jest ponad połowa wśród badanych.  

Następne pytanie dotyczyło tego, jakie respondenci znają miejsca szczególnie 

niebezpieczne w szkole. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 2.9. 

 

Tabela 2.9: Miejsca szczególnie niebezpieczne w szkole według badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Szkolne toalety 229 29,6 

Szatnia 189 24,4 

Stołówka 35 4,5 

Korytarze 179 23,1 

Klasy szkolne 69 8,9 

Inne miejsca 92 11,9 

Brak odpowiedzi 174 22,5 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych zawartych w tabeli wykazała, że 

szczególnie niebezpiecznymi miejscami w szkole są toalety, o czym mówi 29,6% badanych, 

szatnie, na co wskazuje 24,4% badanych, korytarze, na co wskazuje 23,1% badanych oraz 
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inne miejsca, o czym mówi 11,9% badanych wymieniając sklepik szkolny, parking przed 

szkolą, schody w czasie najdłuższych przerw, palarnię i place przed szkołą, jak również klasy 

szkolne, na co wskazuje 8,9% badanych, oraz stołówka, na co wskazuje 4,5% badanych. 

A zatem wynika z tego, że młodzież w szatniach mocuje się z innymi uczniami o dobre 

miejsce przy okienku, aby jak najszybciej otrzymać swe okrycie i wybiec ze szkoły. Wydaje 

się, że rozwiązaniem tego problemu byłoby takie układanie planu lekcji, aby w jednym czasie 

nie spotykali się uczniowie z młodszych i starszych klas. Również niezbyt bezpiecznymi 

miejscami są toalety szkolne. Jednak w tym przypadku trudno jest zastosować sensowną 

metodę na przeciwdziałanie zjawiskom przemocy, tym bardziej, że wręcz niemożliwe jest 

wprowadzenie dyżurów nauczycieli w ubikacjach lub zamontowanie monitoringu.  

Zadano także pytanie, jakie badani znają miejsca szczególnie niebezpieczne poza 

budynkiem szkoły. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 2.10. 

 

Tabela 2.10: Miejsca szczególnie niebezpieczne poza budynkiem szkoły badanych uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Wejście do szkoły 47 6,1 

Boisko szkolne 74 9,6 

Miejsca i zaułki na terenie szkoły 307 39,7 

Najbliższe okolice szkoły 198 25,6 

Przystanek autobusowy 89 11,5 

Inne miejsca 74 9,6 

Brak odpowiedzi 156 20,2 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych zawartych w tabeli wykazała, że 

szczególnie niebezpiecznymi miejscami poza budynkiem szkoły są miejsca i zaułki na terenie 

szkoły (garaże, wiaty, budynki gospodarcze, itp.), na co wskazuje 39,7% badanych, najbliższe 

okolice szkoły, o czym mówi 25,6% badanych, przystanek autobusowy, o czym mówi 11,5% 

badanych, boisko szkolne, o czym mówi 9,6% badanych, inne miejsca, o czym mówi 9,6% 

badanych wymieniając przejścia i tunele między budynkami, mroczne zaułki, ciemne uliczki, 

parki, opuszczone magazyny, blokowiska, miejsca gdzie zbierają się „ciemne typy” 
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i zaczepiają uczniów oraz wejście do szkoły, na co wskazuje 6,1% badanych. Wynika z tego, 

że dla młodzieży najbardziej niebezpiecznymi miejscami poza budynkiem szkoły są różnego 

rodzaju miejsca i zaułki na terenie szkoły, takie jak garaże, wiaty, budynki gospodarcze oraz 

inne miejsca, w których można się ukryć, odizolować. Niezbyt bezpiecznymi są także 

najbliższe okolice szkoły, a więc otoczenie szkoły. Jeśli szkoła nie zadba zatem o swe 

otoczenie, to uczniowie będą narażeni na zaczepki, ataki, pobicia, itp. Wśród miejsc 

niebezpiecznych wymienić należy także przystanki autobusowe, które mogą być miejscem 

zaczepek i bójek, tym bardziej, że są one wyłączone spod kontroli nauczycieli.  

Na zakończenie tej części badań zapytano respondentów o to, jaki jest ich stosunek do 

zjawiska przemocy w szkole. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 2.11. 

 

Tabela 2.11: Stosunek badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa do zjawiska przemocy w szkole 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie je potępiam 292 37,7 

Raczej je potępiam 123 15,9 

Raczej nie potępiam 26 3,4 

Zdecydowanie nie potępiam 19 2,5 

Jest mi ono obojętne 123 15,9 

Trudno powiedzieć 93 12,0 

To zjawisko nie występuje 86 11,1 

Brak odpowiedzi 12 1,6 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Analiza danych zaprezentowanych w niniejszej tabeli wykazała, że przemoc w szkole 

potępia 53,6% badanych (łącznie zdecydowanie tak i raczej tak), jest ono obojętne dla 15,9% 

badanych, nie ma zdania na ten temat 12,0% badanych, 11,1% badanych uważa, że to 

zjawisko nie występuje w ich szkole, a nie potępia tego zjawiska 5,9% badanych (łącznie 

zdecydowanie nie i raczej nie). Jak widać z tych analiz, dla około 54% respondentów 

przemoc jest czymś, co należy potępić. Zaledwie co dwudziesty badany nie potępia tego 

zjawiska, a dla pozostałych jest to zjawisko na tyle nieistotne, że albo uważają, że ono nie 

istnieje, albo nie mają zdania na ten temat, albo podchodzą do niego obojętnie.  
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3. Wiedza i doświadczenia młodzieży szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa dotyczące używania środków 

odurzających i substancji psychotropowych 

  

3.1. Wiedza badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa na temat środków odurzających i substancji psychotropowych 

W celu zbadania, jakie doświadczenia w zakresie używania środków odurzających 

i substancji psychotropowych, zarówno legalnych, jak i nielegalnych, ma młodzież szkolna 

Rzeszowa, badanym zadano dwie grupy pytań.  

 Pierwsza grupa pytań dotyczyła używania środków odurzających i substancji 

psychotropowych przez osoby znane respondentom, natomiast druga grupa pytań związana 

była z własnymi doświadczeniami badanych w używaniu środków odurzających i substancji 

psychotropowych.  

Mając to na uwadze, respondentów zapytano o to, czy znają kogoś, kto pali papierosy, 

pije alkohol, upija się alkoholem, używa narkotyków. Rozkład odpowiedzi na to pytanie 

przedstawia tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1: Znajomość badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa osób, które używają środków psychoaktywnych (bez braków 

odpowiedzi)  

Wyszczególnienie Tak Nie Nie wiem 

Liczba % Liczba % Liczba % 

Pali papierosy 690 89,1 47 6,1 29 3,7 

Pije alkohol 640 82,7 85 11,0 38 4,9 

Upija się alkoholem 457 59,0 197 25,5 102 13,2 

Używa narkotyków 331 42,8 290 37,5 133 17,2 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Z zaprezentowanych danych wynika, że spora liczba respondentów zna osoby, które 

palą papierosy (89,1% badanych), piją alkohol (82,7% badanych), upijają się alkoholem (59% 

badanych) oraz używają narkotyków (42,8% badanych).  

Respondentów zapytano także, czy sami palą papierosy, piją alkohol, upijają się 

alkoholem, używają narkotyków. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 3.2. 
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Tabela 3.2: Używanie środków psychoaktywnych przez badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa (bez braków 

odpowiedzi)  

Wyszczególnienie Tak Nie Nie wiem 

Liczba % Liczba % Liczba % 

Pali papierosy 176 22,7 558 72,1 26 3,4 

Pije alkohol 336 43,4 393 50,8 29 3,7 

Upija się alkoholem 125 16,1 580 74,9 37 4,8 

Używa narkotyków 59 7,6 649 83,9 29 3,7 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Jak wynika zaprezentowanych danych wśród respondentów najbardziej 

rozpowszechnione jest picie alkoholu. Palenie papierosów nie należy do zachowań 

popularnych. badanych upija się alkoholem, a część respondentów przyznaje się do tego, że 

używa narkotyków. Jednak istotnym jest to, że tak dużo badanych uczniów nie pali 

papierosów, nie pije alkoholu, nie upija się alkoholem oraz nie używa narkotyków. Wyjątkiem 

jest picie alkoholu, do czego przyznaje się tyle samo respondentów, co respondentów 

niepijących alkoholu, co zmusza do głębszego zastanowienia się nad tym zagadnieniem. 

Istotnym spostrzeżeniem wynikającym z tych analiz jest to, że coraz mniej osób pali 

papierosy, a zatem można domniemywać, że papierosy przestały być używką, po która 

chętnie sięga młodzież szkolna.   

Następnie respondentów zapytano o to, jaki rodzaj alkoholu piją: piwo, wino, wódkę, 

drinki, samogon, coś innego. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3: Rodzaj alkoholu wypijanego przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa (bez braków odpowiedzi)  

Wyszczególnienie Tak Nie Nie wiem 

Liczba % Liczba % Liczba % 

Piwo 357 46,1 317 41,0 22 2,8 

Wino 201 26,0 423 54,7 29 3,7 

Wódka 323 41,7 337 43,5 29 3,7 

Drinki 225 29,1 392 50,6 38 4,9 

Samogon (bimber) 134 17,3 477 61,6 30 3,9 
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Inne 46 5,9 354 45,7 29 3,7 

Źródło: obliczenia własne 

  

Z zaprezentowanych danych wynika, że respondenci najczęściej piją piwo (46,1%), 

następnie wódkę (41,7%), drinki (29,1%), wino (26,0%), zaś rzadziej sięgają po samogon 

(17,3%) i inne trunki (5,9%). Zatem piwo, wódka i drinki na bazie wódek, to podstawowe 

trunki młodzieży szkolnej. Konsumpcja wódki w tym przypadku zastąpiła konsumpcję wina, 

które jeszcze kilkanaście lat temu było chętniej pite przez młodzież szkolną.  

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy respondentom zdarzyło się upić alkoholem. 

Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4: Upicie się kiedykolwiek alkoholem przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Tak 267 34,5 

Nie  392 50,6 

Nie pamiętam 85 11,0 

Brak odpowiedzi 30 3,9 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Jak wynika z zamieszczonych danych, aż 34,5% badanych uczniów upiło się już 

alkoholem, jednak 50,6% uczniów nie miało takich doświadczeń , a 11,0% nie potrafi udzielić 

odpowiedniej odpowiedzi. Widać zatem, że około jedna trzecia badanych upiła się alkoholem. 

Jednak istotnym jest tutaj fakt, że część respondentów to osoby w wieku 18 i więcej lat.   

Ponadto zadano pytanie, czy łatwo jest danemu respondentowi kupić alkohol. Rozkład 

odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5: Łatwość zakupu alkoholu przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 269 34,8 

Raczej tak 163 21,1 
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Raczej nie 84 10,9 

Zdecydowanie nie 115 14,9 

Trudno powiedzieć 123 15,9 

Brak odpowiedzi 20 2,6 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Z zamieszczonych danych wynika, że 55,9% badanych uczniów wskazuje na dużą 

łatwość kupna alkoholu (łącznie odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), 25,8% uczniów 

nie może kupić alkoholu (łącznie odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), a 15,9% 

badanych nie ma w tym zakresie zdania. Można więc stwierdzić, że badania wykazały dużą 

łatwość zakupu alkoholu przez młodzież. Oczywiście pamiętać należy, że część respondentów 

to osoby dorosłe, które mają unormowaną prawnie możliwość legalnego zakupu alkoholu. 

Badanych zapytano także, gdzie najłatwiej jest im kupić alkohol. Rozkład odpowiedzi 

na to pytanie przedstawia tabela 3.6. 

 

Tabela 3.6: Miejsca zakupu alkoholu przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Nigdy mi się to nie udało 195 25,2 

W sklepie 380 49,1 

W barze  106 13,7 

W pubie, ogródku piwnym 71 9,2 

Na dyskotece 100 12,9 

Inne miejsca 52 6,7 

Brak odpowiedzi 109 14,1 

Źródło: obliczenia własne 

  

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych wykazała, że aż 49,1% badanych kupuje 

alkohol w sklepie. Z kolei 25,2% respondentów uważa, że nigdy im się to nie udało,. 13,7% 

badanych stwierdziło, że alkohol kupiło w barze, 12,9% badanych, że na dyskotece, 9,2% 

w pubie lub ogródku piwnym, a 6,7% badanych wskazało, że w innych miejscach. Widać 
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więc, że uczniom najłatwiej jest kupić alkohol w sklepie. Wynika z tego, że kupno alkoholu 

nie jest jakimś znacznym problemem dla respondentów, skoro zaledwie jedna czwarta 

badanych uczniów stwierdza, że ma problemy z jego zakupem.  

 Kolejne pytanie dotyczyło tego, dlaczego zdaniem badanych uczniów młodzież używa 

narkotyków. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 3.7.  

 

Tabela 3.7: Przyczyny używania narkotyków przez młodzież zdaniem badanych uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa (w %)  

Wyszczególnienie Liczba % 

Bo mają zaburzoną osobowość 174 22,5 

Bo chcą się buntować 245 31,7 

Bo szukają przyjemności 452 58,4 

Bo to pozwala im lepiej się uczyć 122 15,8 

Bo chcą być akceptowani w grupach 423 54,7 

Bo są uzależnieni 246 31,8 

Bo na ten temat dużo słyszą i wiedzą 87 11,2 

Bo chcą się dobrze bawić 474 61,2 

Inne 95 12,3 

Brak odpowiedzi 6 0,8 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Z przedstawionych danych wynika, że zdaniem 

respondentów młodzież najczęściej sięga po narkotyki, ponieważ chce się dobrze bawić 

(61,2% respondentów), szuka przyjemności (58,4% respondentów), chce być akceptowana 

w grupach (54,7% respondentów), jest uzależniona (31,8% respondentów), chce się buntować 

(31,7% respondentów), ma zaburzoną osobowość (22,5% respondentów), bo to pozwala 

lepiej się uczyć (15,8% respondentów), są inne powody (12,3% respondentów), ponieważ na 

ten temat młodzież dużo słyszy i wie (11,2% respondentów). Wśród innych powodów 

respondenci wymieniają następujące: bo mają problemy wychowawcze i rodzinne, bo chcą 

odreagować swój stres i wszystko co ich męczy, np. patologia w rodzinie, bo szukają ucieczki 

od rzeczywistości, bo są zestresowani, gdyż mają problemy psychiczne, są zagubieni, by 

imponować rówieśnikom, z ciekawości, z chęci przeżycia czegoś nowego, dla oderwania się 
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od rzeczywistości, bo chcą spróbować jak to jest, chcą pokazać jacy są super i fajni, bo myślą, 

że będą fajni jak zażyją, bo uważają się za dorosłych, bo chcą się popisać, ale nie wiedzą 

czym to grozi, ponieważ to daje moc i energię, bo kochają ten stan, bo czują się fajnie 

i bosko, bo chcą się zrelaksować i odprężyć, po to aby się po prostu dobrze poczuć.  

Widać zatem, że w opiniach respondentów, u podstaw sięgania po narkotyki przez 

młodzież leżą przede wszystkim czynniki o charakterze społecznym, integracyjnym. 

Młodzież chce się razem dobrze bawić, chce być akceptowana w grupach. Na drugim miejscu 

znajdują się czynniki o charakterze psychologicznym, wśród których można wymienić chęć 

buntu i poszukiwanie przyjemności, dużą wiedzę na temat narkotyków. Na dalszych 

pozycjach są takie, które były istotne jeszcze kilkanaście lat temu, jak uzależnienie, zaburzona 

osobowość czy stymulujące działanie narkotyków podczas nauki.  

W kolejnym pytaniu respondentów zapytano o to, z jakimi rodzajami narkotyków 

można zetknąć się w środowisku szkolnym. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia 

tabela 3.8. 

 

Tabela 3.8: Rodzaje narkotyków, z jakimi można zetknąć się w środowisku szkolnym 

zdaniem badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa (bez braków odpowiedzi)  

Wyszczególnienie Często Czasem Nigdy 

Liczba % Liczba % Liczba % 

Dopalacze 114 14,7 239 30,9 371 47,9 

Marihuana 235 30,4 182 23,5 315 40,7 

Haszysz 92 11,9 110 14,2 517 66,8 

Kokaina 65 8,4 120 15,5 529 68,3 

Amfetamina 69 8,9 110 14,2 534 69,0 

Grzyby, LSD 52 6,7 99 12,8 554 71,6 

Kleje, rozpuszczalniki 88 11,4 88 11,4 529 68,3 

Środki uspokajające 102 13,2 150 19,4 453 58,5 

Środki nasenne 85 11,0 133 17,2 490 63,3 

Ekstazy 62 8,0 97 12,5 549 70,9 

Polska heroina 43 5,6 77 9,9 584 75,5 

Heroina 52 6,7 78 10,1 579 74,8 

Pseudoefedryna 34 4,4 48 6,2 620 80,1 
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Nootropil 29 3,7 41 5,3 633 81,8 

Inne 22 2,8 18 2,3 334 51,7 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Z zaprezentowanych danych wynika, że respondenci w swym środowisku szkolnym 

najczęściej stykają się z marihuaną (łącznie często i czasem 53,9% respondentów) 

i dopalaczami (45,6% respondentów), następnie ze środkami uspokajającymi (32,6% 

respondentów), środkami nasennymi (28,2% respondentów), haszyszem (26,1% 

respondentów), kokainą (23,9% respondentów), amfetaminą (23,1% respondentów), klejami 

i rozpuszczalnikami (22,8% respondentów), Ekstazy (20,5% respondentów), grzybkami 

i LSD (19,5% respondentów), heroiną (16,8% respondentów), polską heroiną (15,5% 

respondentów), pseudoefedryną (10,6% respondentów), Nootropilem (9,0% respondentów), 

innymi środkami (5,1% respondentów). Widać zatem, że poza tym, że „tradycyjne” narkotyki 

nadal funkcjonują w środowisku szkolnym, to „do obiegu” wchodzą nowe środki 

psychoaktywne, w tym szczególnie niebezpieczne dla zdrowia dopalacze.  

 

3.2. Doświadczenia badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa ze środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, 

legalnymi i nielegalnymi 

 W tej grupie tematycznej respondentów zapytano, czy znają jakiegoś ucznia w swoim 

otoczeniu, który używa narkotyków. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 

3.9. 

 

Tabela 3.9: Znajomość badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa uczniów, którzy używają narkotyków 

Wyszczególnienie Liczba % 

Tak 380 49,1 

Nie  391 50,5 

Brak odpowiedzi 3 0,4 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Jak wynika z zamieszczonych danych, aż 49,1% badanych uczniów zna osoby 

używające narkotyków. Jest to bardzo niepokojąca informacja, gdyż młodzież szkolna mając 

styczność z osobami używającymi narkotyków, może naśladować ich zachowania.  
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 Następnie respondentom zadano pytanie, czy w swoim otoczeniu znają jakiegoś 

ucznia, który używa dopalaczy. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 3.10. 

 

Tabela 3.10: Znajomość badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa osób, które używają dopalaczy 

Wyszczególnienie Liczba % 

Tak 229 29,6 

Nie  540 69,8 

Brak odpowiedzi 5 0,6 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Jak wynika z zamieszczonych danych, 69,8% badanych uczniów nie zna w swoim 

otoczeniu osób, którzy używają dopalaczy. Jednak 29,6% badanych uczniów zna takie osoby. 

Można, zatem stwierdzić, że młodzież szkolna ma styczność z osobami, które używają 

dopalaczy.  

Badanych zapytano również, czy ich zdaniem dopalacze powinny być potraktowane 

jak inne narkotyki. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 3.11. 

 

Tabela 3.11: Potraktowanie dopalaczy tak jak inne narkotyki według badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 327 42,2 

Raczej tak 174 22,5 

Raczej nie 65 8,4 

Zdecydowanie nie 90 11,6 

Trudno powiedzieć 114 14,7 

Brak odpowiedzi 4 0,5 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Z zamieszczonych danych wynika, 64,7% badanych uczniów uważa, że dopalacze 

powinny być potraktowanie tak, jak inne narkotyki (łącznie zdecydowanie tak i raczej tak), 
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z kolei 20,0% uczniów uważa, że nie powinny (łącznie zdecydowanie nie i raczej nie), 

a 14,7% badanych nie ma na ten temat zdania. Można więc stwierdzić, że dla większości 

respondentów dopalacze są tożsame z narkotykami.  

Następnie badanym zadano pytanie, czy ich zdaniem dopalacze powinny być usunięte 

z oficjalnego obiegu handlowego. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 3.12. 

 

Tabela 3.12: Opinie badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa na temat tego, czy dopalacze powinny być usunięte z oficjalnego 

obiegu handlowego 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 431 55,7 

Raczej tak 149 19,3 

Raczej nie 61 7,9 

Zdecydowanie nie 48 6,2 

Trudno powiedzieć 82 10,6 

Brak odpowiedzi 3 0,4 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Jak wynika z zamieszczonych danych, 75,0% badanych uczniów uważa, że dopalacze 

powinny być usunięte z oficjalnego obiegu handlowego (łącznie zdecydowanie tak i raczej 

tak), 14,1% uczniów uważa przeciwnie (łącznie zdecydowanie nie i raczej nie), a 10,6% 

badanych nie ma na ten temat zdania. Można, więc stwierdzić, że zdaniem większości 

badanych handel dopalaczami powinien być zabroniony.  

Badanym zadano także pytanie, czy ich zdaniem marihuana powinna być legalna. 

Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 3.13. 

 

Tabela 3.13: Opinie badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa na temat legalizacji marihuany  

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 198 25,6 

Raczej tak 138 17,8 

Raczej nie 138 17,8 
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Zdecydowanie nie 189 24,4 

Trudno powiedzieć 104 13,4 

Brak odpowiedzi 7 0,9 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

 Z zamieszczonych danych wynika, że 43,4% badanych uczniów jest za legalizacją 

marihuany (łącznie zdecydowanie tak i raczej tak), 42,2% uczniów jest przeciwnych 

legalizacji (łącznie zdecydowanie nie i raczej nie), a 13,4% badanych nie ma na ten temat 

zdania. Podobna ilość respondentów jest za legalnością marihuany jak i przeciwko niej. 

Kolejne pytanie dotyczyło tego, gdzie zdaniem respondentów najłatwiej można nabyć 

narkotyki. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 3.14. 

 

Tabela 3.14: Miejsca, w których zdaniem badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa można kupić narkotyki 

Wyszczególnienie Liczba % 

Na terenie szkoły 119 15,4 

W miejscu zamieszkania 142 18,3 

W okolicach szkoły 151 19,5 

Na dyskotekach  377 48,7 

Na imprezach szkolnych  80 10,3 

Inne miejsca  108 14,0 

Brak odpowiedzi 103 13,3 

Źródło: obliczenia własne 

 

 Analiza zaprezentowanych danych wykazała, że miejscami najbardziej zagrożonymi 

handlem narkotykami są dyskoteki, na co wskazało aż 48,7% respondentów. Na miejsca 

w okolicach szkoły zwróciło uwagę 19,5% respondentów, a na miejsce zamieszkania 18,3% 

respondentów. Poza tym, 15,4% badanych wskazało na teren szkoły, 14,0% badanych na inne 

miejsca (znanych tylko wtajemniczonym osobom), a 10,3% respondentów na imprezy 

szkolne. Wśród innych miejsc respondenci wymienili: internet, kolegów, miejscowych 

dealerów, znajomych, dealerów, dealera na garażach, okolicznych dealerów i kolegów 

z osiedla, starszego pana sprzedającego młodym, starszych kolegów oraz zaułki w mieście, na 
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rynku, w parku na Dąbrowskiego, obok dworca, w opuszczonych miejscach, na koncertach, 

imprezach, domówkach. Jak widać zatem, najbardziej niebezpiecznymi miejscami są 

dyskoteki i miejsca imprez Nie bez znaczenia jest również fakt dostępności narkotyków 

w okolicach szkoły w tym na imprezach szkolnych.  

Badanych zapytano, czy dealerzy handlują narkotykami na terenie szkoły.  Rozkład 

odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 3.15. 

 

Tabela 3.15: Zetknięcie się przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa z handlem narkotykami na terenie 

szkoły 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 69 8,9 

Raczej tak 107 13,8 

Raczej nie 266 34,4 

Zdecydowanie nie 157 20,3 

Trudno powiedzieć 167 21,6 

Brak odpowiedzi 8 1,0 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

 Jak wynika z zamieszczonych danych, 54,7% badanych uczniów nie zetknęło się 

z handlem narkotykami na terenie szkoły (łącznie odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie), 

jednak 22,7% uczniów zetknęło się z tym zjawiskiem (łącznie odpowiedzi zdecydowanie tak 

i raczej tak) i aż 21,6% badanych nie ma w tym zakresie zdania. Można, więc stwierdzić, że 

problem handlu narkotykami na terenie szkoły istnieje, gdyż, aż co czwarty respondent 

zwrócił na to uwagę. Zaniepokojenie może budzić również fakt, że tak duża liczba osób 

odpowiedziała „trudno powiedzieć”, co może wskazywać na to, że respondenci albo 

faktycznie nie mają wiedzy na ten temat, albo coś ukrywają.  

 Badanym zadano również pytanie, czy znają osoby, które handlują narkotykami na 

terenie szkoły. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 3.16. 
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Tabela 3.16: Znajomość badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa osób, które handlują narkotykami na terenie szkoły 

Wyszczególnienie Liczba % 

Tak 118 15,2 

Nie  651 84,1 

Brak odpowiedzi 5 0,6 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z zamieszczonych danych wynika, że 84,1% badanych uczniów nie zna w swoim 

otoczeniu osób, które handlują narkotykami na terenie szkoły. Jednak 15,2% badanych 

uczniów zna takie osoby. Mimo tego, że tak niewielu uczniów zna osoby, które handlują 

narkotykami na terenie szkoły, to nie można zlekceważyć tej informacji, że co szósty 

respondent spotyka takie osoby w szkole.   

 W tej grupie tematycznej respondentów zapytano także o to, czy sami używają 

narkotyków. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 3.17. 

 

Tabela 3.17: Używanie narkotyków przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Tak 85 11,0 

Nie  681 88,0 

Brak odpowiedzi 8 1,0 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

 Jak wynika z zamieszczonych danych, 88,0% badanych uczniów nie używa 

narkotyków, jednak 11,0% badanych uczniów przyznaje się do tego. Można zatem stwierdzić, 

że co dziewiąty respondent używa narkotyków.  

Następnie respondentów zapytano o to, jak trudny byłby dla nich zakup określonych 

substancji psychoaktywnych. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 3.18 

i tabela 3.19.  
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Tabela 3.18: Możliwość zakupu środków psychoaktywnych przez badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa (w liczbach, bez 

braków odpowiedzi) 

Rodzaj 
Nie 

możliwe 

Bardzo 

trudne 

Dość 

trudne 

Dosyć 

łatwe 

Bardzo 

łatwe 
Nie wiem 

Papierosy 33 17 41 160 440 72 

Piwo 31 18 50 172 411 83 

Wino 39 26 70 152 375 98 

Wódka 47 35 78 137 359 99 

Dopalacze 121 91 138 114 87 202 

Marihuana 118 88 110 132 145 168 

LSD 159 144 115 55 49 231 

Haszysz 153 131 118 60 63 224 

Środki 

uspokajające 
83 62 70 171 214 156 

Środki 

nasenne 
75 70 65 169 210 164 

Kokaina 181 147 99 57 46 229 

Ecstazy 187 146 104 47 35 235 

Grzybki 166 131 112 64 50 237 

Kleje 119 97 85 97 136 123 

Sterydy 130 95 86 105 116 219 

„Kompot” 163 109 94 45 63 274 

Heroina 185 152 89 33 43 250 

Inne 84 22 16 7 19 156 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 3.19: Możliwość zakupu środków psychoaktywnych przez badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa (w %, bez braków 

odpowiedzi) 

Rodzaj 
Nie 

możliwe 

Bardzo 

trudne 

Dość 

trudne 

Dosyć 

łatwe 

Bardzo 

łatwe 
Nie wiem 

Papierosy 4,3 2,2 5,3 20,7 56,8 9,3 

Piwo 4,0 2,3 6,5 22,2 53,1 10,7 

Wino 5,0 3,4 9,0 19,6 48,4 12,7 

Wódka 6,1 4,5 10,1 17,7 46,4 12,8 

Dopalacze 15,6 11,8 17,8 14,7 11,2 26,1 

Marihuana 15,2 11,4 14,2 17,1 18,7 21,7 

LSD 20,5 18,6 14,9 7,1 6,3 29,8 

Haszysz 19,8 16,9 15,2 7,8 8,1 28,9 

Środki 

uspokajające 
10,7 8,0 9,0 22,1 27,6 20,2 

Środki 

nasenne 
9,7 9,0 8,4 21,8 27,1 21,2 

Kokaina 23,4 19,0 12,8 7,4 5,9 29,6 

Ecstazy 24,2 18,9 13,4 6,1 4,5 30,4 

Grzybki 21,4 16,9 14,5 8,3 6,5 30,6 

Kleje 15,4 12,5 11,0 12,5 17,6 28,8 

Sterydy 16,8 12,3 11,1 13,6 15,0 28,3 

„Kompot” 21,1 14,1 12,1 5,8 8,1 35,4 

Heroina 23,9 19,6 11,5 4,3 5,6 32,3 

Inne 10,9 2,8 2,1 0,9 2,5 20,2 

Źródło: opracowanie własne 

 

 Analiza zaprezentowanych w tabelach danych wykazała, że dostęp do danych 

środków psychoaktywnych jest dość zróżnicowany. Środki legalne, takie jak: papierosy, piwo, 

wino, wódka są w dużym stopniu dostępne dla badanych uczniów. Środki te są niemożliwe do 

kupienia jedynie dla niewielkiej liczby respondentów. Poza tym uwagę zwraca dość znaczna 
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dostępność nielegalnych środków psychoaktywnych, takich jak: marihuana, LSD, haszysz, 

środki uspokajające, środki nasenne, kokaina, ecstazy, grzybki halucynogenne, kleje 

(rozpuszczalniki), sterydy, „kompot” (polska heroina), heroina i inne środki. Środki te, mimo 

ich nielegalności istnieją na „rynku” i są dostępne dla respondentów. Szczególne miejsce 

zajmują tutaj dopalacze, które są łatwo dostępne dla przeciętnego respondenta.  

Kolejne pytanie dotyczyło miejsc, w których zdaniem respondentów łatwo można 

kupić narkotyki. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 3.20. 

 

Tabela 3.20: Miejsca, w których zdaniem badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa można łatwo kupić narkotyki 

Wyszczególnienie Liczba % 

Nie znam takich miejsc 385 49,7 

Ulice i parki w centrum 108 14,0 

Szkoła 77 9,9 

Dyskoteka, puby, bary 193 24,9 

Mieszkanie dealera 109 14,1 

Inne miejsca 29 3,7 

Brak odpowiedzi 36 6,8 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Jak wynika z zaprezentowanych danych, najwięcej 

respondentów, bo aż 57,4% nie zna miejsc, w których handluje się narkotykami. Jednak są 

respondenci, którzy znają takie miejsca. 24,9% z nich wskazuje tutaj na dyskoteki, puby 

i bary, 14,1% badanych na mieszkanie dealera a 14,0% respondentów na ulice i parki 

w centrum. Z kolei 9,9% badanych wymienia szkołę a 3,7% respondentów inne miejsca 

(wśród nich respondenci pokazywali konkretne miejsca). Optymistycznym wydaje się tutaj 

fakt, że prawie 60% badanych nie potrafi wskazać miejsc, w których sprzedaje się narkotyki. 

Jednak niepokojącym jest to, że znaczna liczba respondentów zna takie miejsca. Młodzież 

wie, że narkotyki sprzedaje się na dyskotekach, w wybranych miejscach na obszarze miasta. 

Młodzi ludzie posiadają dostateczną wiedzę, gdzie można nabyć narkotyki, a także gdzie 

znajdują się mieszkania dealerów, którymi, mogą być również ich znajomi i koledzy. 
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4. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

a problematyka uzależnień behawioralnych 

 

4.1. Badani uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

a internet 

W pierwszej kolejności w tej części badań respondentów zapytano o to, ile czasu dziennie 

spędzają w sieci internetowej. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1: Ilość czasu spędzana dziennie w sieci internetowej przez badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

Wyszczególnienie Liczba % 

Mniej niż 1 godzinę 113 14,6 

Powyżej 1 godziny do 2 

godzin 
220 28,4 

Powyżej 2 godzin do 5 godzin 278 35,9 

Więcej niż 5 godzin 90 11,6 

Dużo więcej 60 7,8 

Brak odpowiedzi 13 1,7 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

 Jak wynika z zamieszczonych danych, najwięcej, bo aż 35,9% badanych uczniów 

w sieci internetowej spędza od 2 do 5 godzin dziennie, następnie 28,4% uczniów od 1 do 

2 godzin dziennie, 14,6% badanych mniej niż 1 godzinę dziennie, a 11,6% badanych uczniów 

w sieci internetowej spędza powyżej 5 godzin dziennie. Ponadto 7,8% badanych 

odpowiedziało, że w sieci internetowej spędza dużo więcej czasu. Respondenci mówili tutaj 

nawet o 10 godzinach, a w przypadku, gdy mają przy sobie telefon, to z siecią internetową 

połączeni są cały czas. Jeden z respondentów napisał, że „mam smartfona, to jestem on-line 

non stop”. Podsumowując, znaczna część respondentów, bo aż 43,0%, spędza w sieci 

internetowej do 2 godzin dziennie. Jest to w zasadzie rozsądna ilość czasu, choć nie można 

zapominać, że młodzież spędzając tyle czasu przed monitorem komputera nie rusza się i nie 

uprawia żadnego sportu. Niepokoić musi również to, że 55,3% respondentów w sieci 

internetowej spędza powyżej 2 godzin dziennie, w tym prawie 8% z nich powyżej 5 godzin 
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dziennie. Oczywiście nie musi być to regułą, gdyż w czasie wolnym, w soboty, niedziele, 

święta uczniowie mogą spędzać czas przed monitorem powyżej 5 godzin, jednak może to 

wpływać na zaniedbywanie innych obowiązków, które były domeną poprzednich pokoleń, 

takich jak prace przydomowe, porządki, pomoc przy oporządzaniu zwierząt domowych. Długi 

czas spędzany przed monitorem komputera może także wpływać negatywnie na bezpośrednie 

kontakty interpersonalne z rówieśnikami z tej samej miejscowości, osiedla, bloku. Istnieje 

wprawdzie ogromna sieć znajomości internetowych łącząca ze sobą cały świat, lecz ma ona 

charakter wyłącznie wirtualny, więc poświęcanie jej przez zbyt wiele czasu kosztem 

bezpośrednich kontaktów interpersonalnych może być szkodliwe dla procesu socjalizacji.  

 Respondentów również zapytano, czy zdarza im się kupować i sprzedawać na 

handlowych portalach internetowych takich jak Allegro, E-bay i innych. Rozkład odpowiedzi 

na to pytanie przedstawia tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2: Kupowanie/sprzedaż przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa na handlowych portalach 

internetowych takich jak Allegro, E-bay i innych 

Wyszczególnienie Liczba % 

Tak 404 52,2 

Nie  296 38,2 

Trudno powiedzieć 66 8,5 

Brak odpowiedzi 8 1,0 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

 Z zamieszczonych danych wynika, ponad połowa (52,2%) badanych uczniów kupuje 

lub sprzedaje różnorodne produkty za pośrednictwem Allegro, E-bay lub innych portali 

handlowych, 38,2% badanych uczniów nie robi tego, a co dwunasty badany nie potrafi tego 

jednoznacznie określić.  

Ponadto, respondentom zadano pytanie, czy korzystają z płatnych stron internetowych. 

Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 4.3. 
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Tabela 4.3: Korzystanie przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa z płatnych stron internetowych 

Wyszczególnienie Liczba % 

Tak 113 14,6 

Nie  584 75,5 

Trudno powiedzieć 74 9,6 

Brak odpowiedzi 3 0,4 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

 Jak wynika z zamieszczonych danych, 14,6% badanych uczniów korzysta z płatnych 

stron internetowych, 75,5% badanych uczniów nie robi tego, a 9,6% nie ma zdania na ten 

temat. Należy tutaj podkreślić, że płatne strony internetowe mogą być związane z jakąś 

działalnością nielegalną, z pornografią, przemocą, oraz nielegalnym ściąganiem 

oprogramowania, muzyki i filmów. Zatem niepokojącym jest fakt, że co siódmy respondent 

korzysta z takich stron.  

Respondentów zapytano także o to, w jakim celu korzystają z internetu. Rozkład 

odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4: Korzystanie z internetu przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa (bez braków odpowiedzi) 

Wyszczególnienie 
liczba Bardzo 

często 
Często Rzadko 

Bardzo 

rzadko 
Nigdy 

% 

Do poszukiwania 

różnych informacji 

liczba 445 250 42 8 18 

% 57,5% 32,3% 5,4% 1,0% 2,3% 

Do sprawdzania 

poczty e-mail 

liczba 217 197 223 89 35 

% 28,0% 25,5% 28,8% 11,5% 4,5% 

Do ściągania plików 

muzycznych, filmów 

liczba 374 207 98 37 38 

% 48,3% 26,7% 12,7% 4,8% 4,9% 

Do komunikowania 

się z innymi przez 

GG, Skype, Tlen, 

inne 

liczba 443 153 83 37 46 

% 

57,2% 19,8% 10,7% 4,8% 5,9% 
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Do przeglądania 

portali 

społecznościowych, 

takich jak NK, Fotka, 

inne 

liczba 550 125 38 21 33 

% 

71,1% 16,1% 4,9% 2,7% 4,3% 

Do rozwiązywania 

zadań domowych lub 

problemów 

osobistych 

liczba 258 254 150 54 44 

% 

33,3% 32,8% 19,4% 7,0% 5,7% 

Do grania w gry 

internetowe 

liczba 226 100 157 141 138 

% 29,2% 12,9% 20,3% 18,2% 17,8% 

Do uczestniczenia w 

czatach 

internetowych 

liczba 135 140 166 134 173 

% 
17,4% 18,1% 21,4% 17,3% 22,4% 

Do przeglądania 

forów internetowych 

liczba 173 192 181 111 90 

% 22,4% 24,8% 23,4% 14,3% 11,6% 

Do słuchania muzyki 

lub oglądania filmów 

liczba 523 145 46 12 28 

% 67,6% 18,7% 5,9% 1,6% 3,6% 

Do oglądania stron 

dla dorosłych 

liczba 131 62 85 109 360 

% 16,9% 8,0% 11,0% 14,1% 46,5% 

Do innych celów 
liczba 46 8 10 5 70 

% 5,9% 1,0% 1,3% 0,6% 9,0% 

Źródło: opracowanie własne 

  

 Na podstawie zaprezentowanych danych można stwierdzić, że respondenci z internetu 

najczęściej korzystają w celu poszukiwania różnych informacji (89,8% badanych udzieliło 

odpowiedzi bardzo często i często), przeglądania portali społecznościowych, takich jak NK, 

Fotka i innych (87,2% badanych udzieliło odpowiedzi bardzo często i często), słuchania 

muzyki lub oglądania filmów (86,3% badanych udzieliło odpowiedzi bardzo często i często), 

komunikowania się z innymi poprzez GG, Skype, Tlen i inne (77,0% badanych udzieliło 

odpowiedzi bardzo często i często), ściągania plików muzycznych i filmów (75,0% badanych 

udzieliło odpowiedzi bardzo często i często) oraz rozwiązywania zadań domowych lub 

problemów osobistych (66,1% badanych udzieliło odpowiedzi bardzo często i często). Poza 
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tym badani korzystają z internetu w celu sprawdzania poczty e-mail (53,5% badanych 

udzieliło odpowiedzi bardzo często i często), przeglądania forów internetowych (47,2% 

badanych udzieliło odpowiedzi bardzo często i często), grania w gry internetowe (42,1% 

badanych udzieliło odpowiedzi bardzo często i często), uczestniczenia w czatach 

internetowych (35,5% badanych udzieliło odpowiedzi bardzo często i często), oglądania stron 

dla dorosłych (24,9% badanych udzieliło odpowiedzi bardzo często i często) i w innych 

celach (6,9% badanych udzieliło odpowiedzi bardzo często i często). 

Istotnym problemem podjętym w tej części badań było to, czy wśród badanej 

młodzieży istnieją symptomy zagrożenia uzależnieniem się od internetu. Zapytano zatem 

respondentów o to, czy zdarzyło się im, aby internet na tyle zaabsorbował ich uwagę, że 

pojawiły się określone symptomy uzależnienia. Rozkład odpowiedzi na to pytanie 

przedstawia tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5: Skutki nadmiernego korzystania z internetu przez badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa (bez braków 

odpowiedzi) 

Wyszczególnienie 

liczba 
Zdecydowanie 

tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydo

wanie 

nie 

Trudno 

powiedzie

ć 
% 

Zaniedbał rodzinę 
liczba 34 73 240 367 42 

% 4,4% 9,4% 31,0% 47,4% 5,4% 

Zaniedbał 

znajomych 

liczba 36 54 245 380 42 

% 4,7% 7,0% 31,7% 49,1% 5,4% 

Zapomniał o swoich 

obowiązkach 

liczba 78 202 225 204 47 

% 10,1% 26,1% 29,1% 26,4% 6,1% 

Zaniedbał naukę 
liczba 96 217 203 194 42 

% 12,4% 28,0% 26,2% 25,1% 5,4% 

Nie zdał ważnego 

sprawdzianu 

liczba 57 126 228 297 45 

% 7,4% 16,3% 29,5% 38,4% 5,8% 

Stracił kontakt z 

bliską osobą 

liczba 33 29 192 456 44 

% 4,3% 3,7% 24,8% 48,9% 5,7% 

Zapomniał zjeść liczba 48 83 147 421 50 
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posiłek % 6,2% 10,7% 19,0% 54,4% 6,5% 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Z powyższych danych wynika, że wśród badanych nadmiernie korzystających 

z internetu 40,4% respondentów zaniedbywało naukę (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej 

tak), 36,2% zapominało o swych obowiązkach (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), 

23,7% nie zdało ważnego sprawdzianu (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), 18,8% 

zaniedbywało rodzinę (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), 16,9% zapominało zjeść 

posiłek (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), 11,7% zaniedbywało znajomych 

(odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), a 8,0% traciło kontakt z bliską osobą 

(odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Można zatem stwierdzić, że młodzież ta jest 

zagrożona uzależnieniem behawioralnym. 

Kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło tego, czy respondentom zdarza się korzystać 

z internetu przez dłuższy czas, niż planowali. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia 

tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6: Korzystanie przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa z internetu przez dłuższy czas, niż planowali 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 276 35,7 

Raczej tak 250 32,3 

Raczej nie 143 18,5 

Zdecydowanie nie 38 4,9 

Trudno powiedzieć 57 7,4 

Brak odpowiedzi 10 1,3 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Zaprezentowane dane ukazują, że 68,0% badanych uczniów korzystało z internetu 

przez dłuższy czas, niż planowali (łącznie odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), 23,4% 

badanym nie zdarzyło się to (łącznie odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie), 7,4% 

badanych nie zdania na ten temat. 

Kolejne pytanie dotyczyło tego, jak zachowują się respondenci, gdy przez dłuższy 
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czas nie mają dostępu do internetu. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7: Reakcje badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa w przypadku braku dostępu do  internetu 

Wyszczególnienie Liczba % 

Jestem zdenerwowany 94 12,1 

Odczuwam znudzenie 281 36,3 

Niepokoję się 54 7,0 

Nie wywiera to na mnie 

żadnego wpływu 

350 45,2 

Inne zachowania 40 5,2 

Brak odpowiedzi 11 1,4 

Źródło: obliczenia własne 

 

Analiza danych wykazała, że w przypadku 45,2% respondentów brak dostępu do 

internetu nie wywiera na nich żadnego wpływu. Jednak 36,3% badanych odczuwa w takiej 

sytuacji znudzenie, 12,1% jest zdenerwowanych, 7,0% niepokoi się, a 5,2% podejmuje jakieś 

inne zachowania. Wśród odpowiedzi badanych znalazły się następujące wypowiedzi: „jeśli 

jest mi potrzebny to się denerwuję, jeśli nie to jest mi obojętne”, „jestem zdenerwowany, gdy 

potrzebuję informacji do szkoły”, „mam potrzebę sprawdzenia czy ktoś napisał do mnie na 

FB”, „mam ochotę wszystko rozwalić”. Ponadto respondenci wskazywali na senność i zły 

nastrój.  

Następnie respondentów zapytano, czy przebywanie w sieci internetowej ma 

negatywny wpływ na ich relacje z innymi osobami (rodziną, rodzeństwem, 

kolegami/koleżankami, nauczycielami, itp.). Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia 

tabela 4.8. 

 

Tabela 4.8: Opinie badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa na temat tego, czy przebywanie w sieci internetowej ma negatywny 

wpływ na ich relacje z innymi osobami 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 23 3,0 

Raczej tak 43 5,6 
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Raczej nie 346 44,7 

Zdecydowanie nie 308 39,8 

Trudno powiedzieć 46 5,9 

Brak odpowiedzi 8 1,0 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Zaprezentowane dane ukazują, że 8,6% badanych uczniów jest przekonanych, że 

przebywanie w sieci internetowej ma negatywny wpływ na ich relacje z innymi osobami 

(łącznie odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), a 84,5% badanych jest przeciwnego 

zdania (łącznie odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie). Zdania na ten temat nie ma 5,9% 

badanych. Można, więc stwierdzić, że co jedenasty badany uczeń jest przekonany, że 

przebywanie w sieci internetowej ma negatywny wpływ na jego relacje z innymi osobami.  

Respondentów zapytano również o konkretne zachowania związane z nadmiernym 

korzystaniem z komputera i internetu. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 

4.9. 

 

Tabela 4.9: Zachowania związane z nadmiernym korzystaniem z komputera i internetu 

u badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa (bez braków odpowiedzi) 

Wyszczególnienie 

Zdecydo

wanie 

tak 

Raczej 

tak 

Raczej 

nie 

Zdecydo

wanie nie 

Trudno 

powiedzie

ć 

Do późna w nocy siedzieć przed 

komputerem 

217 188 205 127 31 

28,0% 24,3% 26,5% 16,4% 4,0% 

Spędzić cały dzień lub noc na 

graniu w grę komputerową 

83 58 182 421 25 

10,7% 7,5% 23,5% 54,4% 3,2% 

Wstać w nocy, tylko po to, aby 

połączyć się z Internetem 

53 28 153 513 19 

6,8% 3,6% 19,8% 66,3% 2,5% 

Podłączać się do Internetu 

natychmiast po przebudzeniu 

106 148 203 282 25 

13,7% 19,1% 26,2% 36,4% 3,2% 

Wybuchać złością, kiedy inna 

osoba chce skorzystać z sieci na 

52 27 200 471 19 

6,7% 3,5% 25,8% 60,9% 2,5% 
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twoim komputerze 

Przez cały dzień myśleć tylko i 

wyłącznie o podłączeniu się do 

sieci 

53 28 169 490 26 

6,8% 3,6% 21,8% 63,3% 3,4% 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Analiza zaprezentowanych danych wykazała, że 52,3% respondentów (odpowiedzi 

zdecydowanie tak i raczej tak) siedzi do późna w nocy przed komputerem, 32,8% 

respondentów (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak) natychmiast po przebudzeniu 

podłącza się do internetu, 18,2% respondentów (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak) 

spędza cały dzień lub noc na graniu w grę komputerową, 10,4% respondentów (odpowiedzi 

zdecydowanie tak i raczej tak) wstaje w nocy, tylko po to, aby połączyć się z internetem, 

10,4% respondentów (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak) cały dzień myśli tylko 

i wyłącznie o podłączeniu się do sieci internetowej oraz 10,2% respondentów (odpowiedzi 

zdecydowanie tak i raczej tak) wybucha złością, kiedy inna osoba chce skorzystać z sieci 

internetowej na ich komputerze.  

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy badanym zdarza się przedłużać czas korzystania z 

komputera pomimo tego, że zamierzali wyłączyć komputer. Rozkład odpowiedzi na to 

pytanie przedstawia tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10: Przedłużanie czasu korzystania z komputera przez badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa pomimo tego, że 

zamierzali wyłączyć komputer. 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 190 24,5 

Raczej tak 221 28,6 

Raczej nie 201 26,0 

Zdecydowanie nie 112 14,5 

Trudno powiedzieć 36 4,7 

Brak odpowiedzi 14 1,8 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 
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 Zaprezentowane dane ukazują, że 53,1% badanym uczniom zdarza się przedłużać czas 

korzystania z komputera pomimo tego, że zamierzali wyłączyć komputer (łącznie odpowiedzi 

zdecydowanie tak i raczej tak), 40,5% badanym taka sytuacja się nie zdarza (łącznie 

odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie) a 4,7% badanych nie zdania na ten temat.  

Następnie respondentów zapytano, czy miewają wyrzuty sumienia z powodu 

spędzenia zbyt dużej ilości czasu w sieci internetowej Rozkład odpowiedzi na to pytanie 

przedstawia tabela 4.11. 

 

Tabela 4.11: Wyrzuty sumienia u badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa z powodu spędzenia zbyt dużej 

ilości czasu w sieci internetowej 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 77 9,9 

Raczej tak 162 20,9 

Raczej nie 290 37,5 

Zdecydowanie nie 183 23,6 

Trudno powiedzieć 56 7,2 

Brak odpowiedzi 6 0,8 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Z zaprezentowanych danych wynika, że 30,8% badanych uczniów ma wyrzuty 

sumienia z powodu spędzenia zbyt dużej ilości czasu w sieci internetowej (łącznie 

odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), 61,1% badanych nie ma takich wyrzutów (łącznie 

odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie) a 7,2% badanych nie ma zdania na ten temat. 

Można, więc stwierdzić, że wyrzuty sumienia z powodu spędzenia zbyt dużej ilości czasu 

w internecie ma co trzeci respondent.  

 

4.2. Badani uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

a objawy uzależnienia od hazardu 

Respondentów zapytano, czy grają na automatach lub w inne gry hazardowe. Rozkład 

odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 4.12. 
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Tabela 4.12: Granie przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa na automatach lub w inne gry hazardowe 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 47 6,1 

Raczej tak 63 8,1 

Raczej nie 102 13,2 

Zdecydowanie nie 541 69,9 

Trudno powiedzieć 17 2,2 

Brak odpowiedzi 4 0,5 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Zaprezentowane dane ukazują, że 14,2% badanych uczniów gra na automatach lub 

w inne gry hazardowe (łącznie odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), 83,1% nie 

uczyniło tego (łącznie odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie) a 2,2% badanych nie ma 

zdania na ten temat. Można więc stwierdzić, że co siódmy respondent gra na automatach lub 

w inne gry hazardowe.  

Respondentów zapytano także o to, czy zdarza się im korzystać z automatów lub grać 

w inne gry hazardowe przez dłuższy czas niż planowali. Rozkład odpowiedzi na to pytanie 

przedstawia tabela 4.13. 

 

Tabela 4.13: Korzystanie przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa z automatów lub innych gier hazardowych przez dłuższy czas 

niż planowali 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 38 4,9 

Raczej tak 22 2,8 

Raczej nie 106 13,7 

Zdecydowanie nie 577 74,5 

Trudno powiedzieć 18 2,3 

Brak odpowiedzi 13 1,7 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 
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 Z powyższych danych wynika, że 7,7% badanych uczniów korzysta z automatów lub 

innych gier hazardowych przez dłuższy czas niż zaplanowany (łącznie odpowiedzi 

zdecydowanie tak i raczej tak) 88,2% badanym nie zdarza się to (łącznie odpowiedzi 

zdecydowanie nie i raczej nie) a 2,3% nie ma zdania na ten temat. Można więc stwierdzić, że 

co dwunasty respondent korzysta z automatów lub innych gier hazardowych przez dłuższy 

czas niż zaplanowany.  

W kolejnym pytaniu respondentów zapytano, czy zdarza się im odczuwać niepokój, 

gdy przez dłuższy czas nie mają dostępu do automatów lub innych gier hazardowych. 

Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 4.14. 

 

Tabela 4.14: Niepokój u badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa z powodu dłuższej przerwy w dostępie do automatów lub 

innych gier hazardowych 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 24 3,1 

Raczej tak 19 2,5 

Raczej nie 77 9,9 

Zdecydowanie nie 625 80,7 

Trudno powiedzieć 15 1,9 

Brak odpowiedzi 14 1,8 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Zaprezentowane dane ukazują, że u 5,6% badanych uczniów występuje niepokój 

z powodu dłuższej przerwy w dostępie do automatów lub innych gier hazardowych (łącznie 

odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), u 90,6% badanych taki niepokój nie pojawia się 

(łącznie odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie) a 1,9% badanych nie ma zdania na ten 

temat. Można, więc stwierdzić, że u co osiemnastego ucznia występuje niepokój z powodu 

dłuższej przerwy w dostępie do automatów lub innych gier hazardowych.  

Następnie respondentów zapytano, czy czują potrzebę grania na automatach lub 

innych grach hazardowych w sytuacji, gdy inne osoby wygrywają. Rozkład odpowiedzi na to 

pytanie przedstawia tabela 4.15. 
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Tabela 4.15: Potrzeba grania na automatach lub innych grach hazardowych przez badanych 

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa 

w sytuacji, gdy inne osoby wygrywają 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 31 4,0 

Raczej tak 33 4,3 

Raczej nie 95 12,3 

Zdecydowanie nie 579 74,8 

Trudno powiedzieć 21 2,7 

Brak odpowiedzi 15 1,9 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Z zaprezentowanych danych wynika, że u 8,3% badanych uczniów występuje potrzeba 

grania na automatach lub innych grach hazardowych, w sytuacji, gdy inne osoby wygrywają 

(łącznie odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), u 87,1% badanych nie ma takiej potrzeby 

(łącznie odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie) a 2,7% badanych nie ma zdania na ten 

temat. Można, więc stwierdzić, że co dwunasty respondent ma potrzebę grania na automatach 

lub innych grach hazardowych przez respondentów, w sytuacji, gdy inne osoby wygrywają.  

Ostatnie pytanie dotyczyło tego, czy respondentom zdarza się grać w gry przez 

dłuższy czas, niż planowali. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 4.16. 

 

Tabela 4.16: Granie przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa w gry przez dłuższy czas, niż planowali 

Wyszczególnienie Liczba % 

Zdecydowanie tak 74 9,6 

Raczej tak 60 7,8 

Raczej nie 121 15,6 

Zdecydowanie nie 476 61,5 

Trudno powiedzieć 30 3,9 

Brak odpowiedzi 13 1,7 

Razem 774 100,0 

Źródło: obliczenia własne 
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 Zaprezentowane dane ukazują, że 17,4% badanym uczniom zdarza się grać w gry 

przez dłuższy czas, niż planowali (łącznie odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), 77,1% 

badanym nie zdarza się taka sytuacja (łącznie odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie) 

a 3,9% badanych nie ma zdania na ten temat. Można, więc stwierdzić, że co szóstemu 

badanemu uczniowi zdarza się grać w gry przez dłuższy czas, niż planował. 

 

 

5. Problematyka przemocy w szkole i doświadczenia w stosowaniu środków 

psychoaktywnych przez młodzież szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa. Analiza porównawcza badań 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku 

 

5.1. Metodologiczne podstawy badań z 2010 roku i z 2015 roku przeprowadzonych 

wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa  

W 2010 roku badaniami objęto 702 uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych różnego typu z terenu Miasta Rzeszowa. Z kolei 2015 roku badaniami 

objęto 774 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Rzeszowa.  

Rozkład ze względu na dane osobowe respondentów (zmienne niezależne) 

przedstawiają poniższe tabele.  

Pierwszą zmienną jest rodzaj szkoły, w których badania zostały przeprowadzone. 

Rozkład danych w tym zakresie przedstawia tabela 5.1.  

 

Tabela 5.1: Rodzaj szkoły badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa w badaniach przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku 

(w %) 

Wyszczególnienie Badania w 2010 roku Badania w 2015 roku 

Gimnazja 42,6  46,3  

Licea ogólnokształcące 13,2 20,8 

Technika 18,5 16,1 

Szkoły zasadnicze zawodowe  25,6 16,8 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: badania własne 

 Na podstawie danych zawartych w tabeli dostrzec można, że wzrosła liczba badanych 
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uczniów gimnazjów (z 42,6% w 2010 roku na 46,3% w 2015 roku) i uczniów liceów 

ogólnokształcących (z 13,2% w 2010 roku na 20,8% w 2015 roku), ale zmalała liczba 

uczniów techników (z 18,5% w 2010 roku na 16,1% w 2015 roku) oraz uczniów 

zasadniczych szkół zawodowych (z 25,6% w 2010 roku na 16,8% w 2015 roku).  

 Następną poddaną analizie zmienną jest wiek respondentów. Rozkład danych w tym 

zakresie przedstawia tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2: Wiek badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa w badaniach przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania w 2010 roku Badania w 2015 roku 

Do 15 lat 40,3 44,8 

16 1,0 1,6 

17 19,7 16,7 

18 i więcej lat 37,3 37,0 

Brak odpowiedzi 1,7 0,0 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: badania własne 

  

 Z danych wynika, że respondentów w wieku do 16 lat (uczniowie szkół 

gimnazjalnych) w badaniach w 2010 roku było 41,3%, natomiast w 2015 roku było ich 

44,8%. Z kolei respondentów w wieku 17 i więcej lat (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) 

w badaniach w 2010 roku było 57,0%, gdy w 2015 roku było ich 53,7%. 

Dane dotyczące płci uczestniczących w badaniach uczniów przedstawia tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3: Płeć badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa w badaniach przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania w 2010 roku Badania w 2015 roku 

Dziewczęta 51,0  46,6  

Chłopcy 47,7 53,6 

Brak odpowiedzi 1,3 0,1 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: badania własne 

 Z danych zawartych w tabeli wynika, że w badaniach przeprowadzonych w 2010 roku 
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przeważały dziewczęta (51%), jednak w badaniach w 2015 roku nastąpiło odwrócenie tej 

tendencji na korzyść chłopców (53,6%).  

 Ostatnią zmienną poddaną analizie jest wykształcenie „głowy rodziny” respondentów. 

Rozkład danych w tym zakresie przedstawia tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4: Wykształcenie „głowy rodziny” badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach przeprowadzonych 

w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania w 2010 roku Badania w 2015 roku 

Podstawowe 7,3 9,7 

Zasadnicze zawodowe 19,1 17,4 

Średnie 31,9 32,7 

Wyższe 39,6 39,0 

Brak odpowiedzi 7,3 1,2 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: badania własne 

  

 Analiza danych wykazuje, że zwiększyła się liczba respondentów, którzy deklarowali, 

że ich rodzice mają wykształcenie podstawowe (z 7,3% w 2010 roku na 9,7% w 2015 roku) 

i średnie (z 31,9% w 2010 roku na 32,7% w 2015 roku), za to zmniejszyła się liczba 

respondentów, którzy deklarowali, że ich rodzice mają wykształcenie zasadnicze zawodowe 

(z 19,1% w 2010 roku na 17,3% w 2015 roku) i wyższe (z 39,6% w 2010 roku na 39% 

w 2015 roku).  

 

5.2. Młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku 

W pierwszej grupie pytań zadano respondentom pytanie, czy w swej szkole spotykają 

się ze zjawiskiem przemocy.  Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5: Zetknięcie się badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa ze zjawiskiem przemocy w szkole w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 
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Zdecydowanie tak 9,5 12,3 

Raczej tak 21,4 16,0 

Raczej nie 46,9 47,3 

Zdecydowanie nie 12,3 14,5 

Trudno powiedzieć 10,0 9,7 

Brak odpowiedzi 0,0 0,3 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Jak wynika z zamieszczonych danych, ze zjawiskiem przemocy w szkole zetknęło się 

30,9% respondentów badanych w 2010 roku i 28,3% respondentów badanych w 2015 roku 

(łącznie zdecydowanie tak i raczej tak). Natomiast ze zjawiskiem przemocy w szkole nie 

spotkało się 59,2% respondentów badanych w 2010 roku oraz 61,8% badanych w 2015 roku 

(łącznie odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie). Widać zatem, że w obu badaniach wyniki 

są porównywalne. 

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy sam respondent stosował przemoc w stosunku do 

swoich rówieśników. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6: Stosowanie przemocy wobec innych przez badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie tak 5,1 6,3 

Raczej tak 11,4 10,5 

Raczej nie 27,9 28,7 

Zdecydowanie nie 46,2 45,6 

Trudno powiedzieć 9,4 8,1 

Brak odpowiedzi 0,0 0,8 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Zaprezentowane dane ukazują, że różnorodne formy przemocy wobec innych 

stosowało 16,5% badanych w 2010 roku i 16,8% badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi 
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zdecydowanie tak i raczej tak). Z kolei przemocy wobec innych nigdy nie stosowało 74,1% 

badanych w 2010 roku oraz 74,3% badanych w roku 2015 roku (łącznie odpowiedzi 

zdecydowanie nie i raczej nie). Można zatem stwierdzić, że istnieje stan porównywalny tego 

zjawiska w obu tych badaniach, co oznacza, że co szósty respondent stosował wobec innych 

przemoc. 

Następnie respondentów zapytano o to, czy przemoc była stosowana wobec nich. 

Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7: Stosowanie przemocy w przeszłości wobec badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie tak 6,6 8,7 

Raczej tak 11,3 11,6 

Raczej nie 22,1 22,4 

Zdecydowanie nie 42,9 40,8 

Trudno powiedzieć 8,4 7,1 

Brak odpowiedzi 8,8 9,4 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z wyników przedstawionych w tej tabeli wyłania się dosyć nieprzyjazny obraz 

przemocy w szkole. Otóż w przeszłości przemocy na sobie doświadczyło 17,9% 

respondentów badanych w 2010 roku i 20,3% badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi 

zdecydowanie tak i raczej tak). Z kolei w przeszłości przemocy nie doświadczyło 65,0% 

badanych w 2010 roku oraz 63,2% badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi zdecydowanie 

i raczej nie). Widać zatem, że w badaniach z 2010 roku do bycia ofiarą przemocy 

w przeszłości przyznaje się co szósty uczeń, gdy w badaniach z 2015 roku co piąty uczeń. 

Oznacza to więc nasilenie tego zjawiska w ciągu pięciu lat.  

Respondentów zapytano również, czy obecnie przemoc jest stosowana wobec nich. 

Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.8. 
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Tabela 5.8: Stosowanie przemocy obecnie wobec badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach przeprowadzonych w 2010 

roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie tak 4,6 5,0 

Raczej tak 4,3 6,6 

Raczej nie 16,2 17,2 

Zdecydowanie nie 49,0 47,8 

Trudno powiedzieć 7,0 6,3 

Brak odpowiedzi 18,9 17,1 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z wyników przedstawionych w tej tabeli wynika, że obecnie przemocy doświadczało 

8,9% respondentów badanych w 2010 roku i 11,6% badanych w 2015 roku (łącznie 

odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Natomiast obecnie przemocy nie doświadczało 

65,2% badanych w 2010 roku oraz 65,0% badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi 

zdecydowanie nie i raczej nie). Porównanie danych wskazuje na to, że nastąpił wzrost liczby 

osób, które są obecnie ofiarami przemocy w szkole. W 2010 roku przyznał się do tego co 

jedenasty respondent, gdy w badaniach z 2015 roku co ósmy badany. 

Zapytano także o to, kogo najbardziej się obawiają w szkole i poza nią. Rozkład 

odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.9. 

 

Tabela 5.9: Osoby, których obawiają się badani uczniowie szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach przeprowadzonych 

w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Kolegów/koleżanek z klasy 4,8 6,6 

Kolegów/koleżanek ze szkoły 7,1 8,5 

Rówieśników spoza szkoły 4,7 4,1 

Starszych spoza szkoły 12,4 11,2 

Chuliganów spoza szkoły 66,5 49,7 

Dorosłych 6,0 8,3 
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Innych osób 9,1 22,0 

Brak odpowiedzi 15,8 15,2 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych wykazała, że kolegów z klasy obawia 

się 4,8% respondentów badanych w 2010 roku i 6,6% badanych w 2015 roku, co oznacza 

nieznaczny wzrost uczniów obawiających się kolegów z klasy. Z kolei kolegów lub koleżanek 

ze szkoły obawia się 7,1% respondentów badanych w 2010 roku i 8,5% badanych w 2015 

roku. Nastąpił więc nieznaczny wzrost tego zjawiska. Jeśli chodzi o rówieśników spoza 

szkoły, czyli osób, które mieszkają na osiedlach, blokach i w okolicach zamieszkania 

badanych uczniów, to obawia się ich 4,7% respondentów badanych w 2010 roku i 4,1% 

badanych w 2015 roku, co wskazuje na nieznaczny spadek tego zjawiska. Starszych uczniów 

spoza szkoły, często osób, które nie są uczniami danej szkoły, ale przebywają obok niej 

obawia się 12,4% respondentów badanych w 2010 roku i 11,2% respondentów badanych 

w 2015 roku, co oznacza nieznaczny spadek tego zjawiska. Chuliganów spoza szkoły obawia 

się 66,5% respondentów badanych w 2010 roku i 49,7% badanych w 2015 roku. A zatem, 

nastąpił znaczny spadek liczby uczniów, którzy się obawiają chuliganów spoza szkoły. Warto 

zwrócić tutaj uwagę na konflikt pseudokibiców Stali Rzeszów i Resovii Rzeszów oraz na 

subkultury młodzieżowe niektórych osiedli w Rzeszowie. Dorosłych, którzy zaczepiają 

młodzież przy wyjściu ze szkoły, obawia się 6,0% respondentów badanych w 2010 roku 

i 8,3% respondentów badanych w 2015 roku, co oznacza wzrost tego zjawiska. Natomiast 

innych osób obawia się 9,1% respondentów badanych w 2010 roku i 22,0% respondentów 

badanych w 2015 roku, co oznacza znaczący wzrost uczniów obawiających się innych osób. 

Respondentom zadano również pytanie, w czym objawia się stosowanie przemocy 

w szkole. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.10. 

 

Tabela 5.10: Sposoby stosowania przemocy w szkole według badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Poprzez bicie 22,8 21,4 

Wymuszanie pieniędzy 10,0 8,9 
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Wymuszanie różnych rzeczy 6,8 8,3 

Drobne kradzieże 10,4 15,1 

Dręczenie i straszenie 24,6 26,0 

Stosowanie obelżywych słów 46,0 40,7 

Wyśmiewanie się 60,8 59,3 

Robienie „głupich kawałów” 49,9 45,0 

Inny sposób 2,3 3,6 

Brak odpowiedzi 11,4 9,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych wykazała, że na przemoc w szkole 

poprzez bicie wskazało 22,8% badanych w 2010 roku i 21,4% respondentów badanych 

w 2015 roku. Różnica w odpowiedziach jest na tyle nieznaczna, że można mówić o tym, że 

zjawisko jest na jednakowym poziomie w obu badaniach. Na wymuszanie pieniędzy 

wskazało 10,0% respondentów badanych w 2010 roku i 8,9% respondentów badanych 

w 2015 roku. Tutaj także można mówić o utrzymywaniu się zjawiska na podobnym poziomie. 

Na wymuszanie różnych rzeczy wskazało 6,8% respondentów badanych w 2010 roku i 8,3% 

respondentów badanych w 2015 roku. Oznaczać to może nieznaczny wzrost tego zjawiska. 

Na drobne kradzieże wskazało 10,4% respondentów badanych w 2010 roku i 15,1% 

respondentów badanych w 2015 roku. Widoczny jest tutaj niepokojący wzrost tego zjawiska o 

prawie 5%. O dręczeniu i straszeniu mówiło 24,6% respondentów badanych w 2010 roku 

i 26,0% badanych w 2015 roku. Oznacza to utrzymywanie się zjawiska na podobnym 

poziomie. Na stosowanie obelżywych słów wskazało 46,0% respondentów badanych w 2010 

roku i 40,7% badanych w 2015 roku. A zatem nastąpił znaczny spadek tego zjawiska o ponad 

5%. Jednak niewykluczone, że młodzież przyzwyczaiła się do słów tego typu. Na 

wyśmiewanie się wskazało 60,8% respondentów badanych w 2010 roku i 59,3% badanych 

w 2015 roku. A zatem zjawisko to utrzymywane jest na podobnym poziomie. Na robienie 

„głupich kawałów” wskazało 49,9% respondentów badanych w 2010 roku i 45,0% badanych 

w 2015 roku. Nastąpił więc spadek tego zjawiska o ponad 5%. O innych sposobach dręczenia 

mówiło 2,3% respondentów badanych w 2010 roku i 3,6% badanych w 2015 roku. 

Respondentów zapytano o to, czy w szkole czują się bezpiecznie. Rozkład odpowiedzi 

na to pytanie przedstawia tabela 5.11. 
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Tabela 5.11: Poczucie bezpieczeństwa w szkole wśród badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie tak 36,0 30,1 

Raczej tak 48,9 51,9 

Raczej nie 4,8 5,0 

Zdecydowanie nie 3,7 4,5 

Trudno powiedzieć 6,1 8,1 

Brak odpowiedzi 0,4 0,3 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Jak wynika z zamieszczonych danych, niebezpiecznie w szkole czuje się 8,5% 

respondentów badanych w 2010 roku i 9,5% badanych w 2015 roku (łącznie zdecydowanie 

tak i raczej tak). Natomiast bezpiecznie w szkole czuje się 84,9% respondentów badanych 

w 2010 roku i 82,0% badanych w 2015 roku (łącznie zdecydowanie nie i raczej nie). Widać 

zatem, że wyniki pomiędzy badaniami są porównywalne. 

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy respondenci osobiście znają osoby ze swej szkoły, 

które nadużywają przemocy wobec innych. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia 

tabela 5.12. 

 

Tabela 5.12: Znajomość badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa osób ze swej szkoły, które nadużywają przemocy wobec 

innych osób w badaniach przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie tak 12,8 11,9 

Raczej tak 19,1 19,6 

Raczej nie 37,0 40,4 

Zdecydowanie nie 18,8 18,2 

Trudno powiedzieć 12,0 9,6 

Brak odpowiedzi 0,3 0,3 
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Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z zaprezentowanych danych wynika, że osoby nadużywające przemocy w szkole 

znane są 31,9% respondentów badanych w 2010 roku i 31,5% badanych w 2015 roku (łącznie 

odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Osób nadużywających przemocy w szkole nie zna 

55,8% respondentów badanych w 2010 roku oraz 58,6% badanych w 2015 roku (łącznie 

odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie). Jak widać, wyniki badań są porównywalne. 

W obu badaniach co trzeci respondent zna osoby ze swej szkoły, które nadużywają przemocy 

wobec innych w szkole. 

Następne pytanie dotyczyło tego, jakie respondenci znają miejsca szczególnie 

niebezpieczne w szkole. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.13. 

 

Tabela 5.13: Miejsca szczególnie niebezpieczne w szkole według badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Szkolne toalety 27,8 29,6 

Szatnia 31,2 24,4 

Stołówka 4,4 4,5 

Korytarze 26,2 23,1 

Klasy szkolne 7,1 8,9 

Inne miejsca 5,0 11,9 

Brak odpowiedzi 26,2 22,5 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych zawartych w tabeli wykazała, że na 

toalety, jako szczególnie niebezpieczne miejsca w szkole, wskazało 27,8% respondentów 

badanych w 2010 roku i 29,6% badanych w 2015 roku. Można więc mówić o niewielkim 

wzroście zjawiska, chociaż różnica w odpowiedziach jest niewielka. Na to, że szczególnie 

niebezpiecznymi miejscami w szkole są szatnie, wskazało 31,2% respondentów badanych 

w 2010 roku i 24,4% badanych w 2015 roku. A zatem nastąpił znaczny spadek tego zjawiska 
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o prawie 7%. Na stołówkę, jako miejsce szczególnie niebezpieczne, wskazało 4,4% 

respondentów badanych w 2010 roku i 4,5% badanych w 2015 roku. Oznacza to 

utrzymywanie się zjawiska na podobnym poziomie. O korytarzach, jako miejscach 

szczególnie niebezpiecznych w szkole, mówiło 26,2% respondentów badanych w 2010 roku 

i 23,1% badanych w 2015 roku. Nastąpił więc nieznaczny spadek tego zjawiska. Na klasy 

szkolne, jako miejsca szczególnie niebezpieczne w szkole, wskazało 7,1% respondentów 

badanych w 2010 roku i 8,9% badanych w 2015 roku. Można więc mówić o niewielkim 

wzroście tego zjawiska. O innych miejscach, jako szczególnie niebezpiecznych w szkole, 

wspominało 5,0% respondentów badanych w 2010 roku oraz 11,9% badanych w 2015 roku. 

Można więc mówić o znacznym wzroście tego zjawiska, aż o prawie 7%. 

Zadano także pytanie, jakie badani znają miejsca szczególnie niebezpieczne poza 

budynkiem szkoły. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.14. 

 

Tabela 5.14: Miejsca szczególnie niebezpieczne poza budynkiem szkoły badanych uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Wejście do szkoły 6,0 6,1 

Boisko szkolne 10,8 9,6 

Miejsca i zaułki na terenie szkoły 41,5 39,7 

Najbliższe okolice szkoły 22,9 25,6 

Przystanek autobusowy 19,7 11,5 

Inne miejsca 7,1 9,6 

Brak odpowiedzi 21,5 20,2 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych zawartych w tabeli wykazała, że na 

wejście do szkoły, jako szczególnie niebezpieczne miejsce poza budynkiem szkoły, 

w badaniach przeprowadzonych w 2010 roku wskazało 6,0% respondentów, a w badaniach 

z 2015 roku 6,1% badanych. Oznacza to utrzymywanie się zjawiska na podobnym poziomie. 

O boisku szkolnym, jako szczególnie niebezpiecznym miejscu poza budynkiem szkoły, 

w badaniach z 2010 roku mówiło 10,8% respondentów, a w badaniach z 2015 roku 9,6% 
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respondentów. Nastąpił więc nieznaczny spadek tego zjawiska. Na miejsca i zaułki na terenie 

szkoły w badaniach z 2010 roku wskazało 41,5% respondentów, a w badaniach z 2015 roku 

39,7% badanych. Można więc mówić o nieznacznym spadku tego zjawiska. O najbliższych 

okolicach szkoły w badaniach z 2010 roku mówiło 22,9% respondentów, a w badaniach 

z 2015 roku 25,6% respondentów. Można więc mówić o nieznacznym wzroście zjawiska 

o prawie 3%. O przystanku autobusowym, jako szczególnie niebezpiecznym miejscu poza 

budynkiem szkoły, w badaniach z 2010 roku mówiło 19,7% respondentów, a w badaniach 

z 2015 roku 11,5% badanych. Nastąpił więc znaczny spadek tego zjawiska o ponad 8%. Na 

inne miejsca w badaniach z 2010 roku wskazało 7,1% respondentów, a w badaniach z 2015 

roku 9,6% badanych. Można więc mówić o nieznacznym wzroście zjawiska o prawie 3%. 

Respondentów zapytano również o to, jaki jest ich stosunek do zjawiska przemocy 

w szkole. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.15. 

 

Tabela 5.15: Stosunek badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa do zjawiska przemocy w szkole w badaniach przeprowadzonych 

w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie je potępiam 39,7 37,7 

Raczej je potępiam 17,1 15,9 

Raczej nie potępiam 3,4 3,4 

Zdecydowanie nie potępiam 1,7 2,5 

Jest mi ono obojętne 15,8 15,9 

Trudno powiedzieć 11,8 12,0 

To zjawisko nie występuje 10,1 11,1 

Brak odpowiedzi 0,3 1,6 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Analiza danych zaprezentowanych w niniejszej tabeli wykazała, że przemoc w szkole 

potępia 56,8% respondentów badanych w 2010 roku i 53,6% respondentów badanych w 2015 

roku (łącznie zdecydowanie tak i raczej tak). Można więc mówić o nieznacznym spadku 

liczby uczniów potępiających przemoc o około prawie 3%. Z kolei przemocy w szkole nie 

potępia 5,1% respondentów badanych w 2010 roku oraz 5,9% respondentów badanych 
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w 2015 roku (łącznie zdecydowanie nie i raczej nie). Oznacza to utrzymywanie się liczby 

niepotępiających przemocy na podobnym poziomie. Poza tym, zjawisko przemocy w szkole 

jest obojętne dla 15,8% respondentów badanych w 2010 roku i 15,9% respondentów 

badanych w 2015 roku. Oznacza to utrzymywanie się liczby uczniów tak uważających na 

podobnym poziomie. Natomiast zdania na ten temat nie ma 11,8% respondentów badanych 

w 2010 roku i 12,0% badanych w 2015 roku. Oznacza to utrzymywanie się liczby uczniów 

niemających zdania na temat przemocy w szkole na podobnym poziomie. Ponadto zdania, że 

to zjawisko nie występuje w szkole, w badaniach z 2010 roku jest 10,1% respondentów, 

a w badaniach z 2015 roku 11,1% respondentów. Można więc mówić o nieznacznym 

wzroście liczby uczniów tak uważających. 

 

5.3. Wiedza i doświadczenia młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa dotyczące używania środków odurzających i substancji 

psychoaktywnych w badaniach przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku 

Respondentów zapytano o to, czy znają kogoś, kto pali papierosy, pije alkohol, upija się 

alkoholem, używa narkotyków. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.16. 

 

Tabela 5.16: Znajomość badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa osób, które używają środków psychoaktywnych w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %, bez braków odpowiedzi) 

Wyszczególnienie Tak Nie Nie wiem 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Pali papierosy 93,3 89,1 3,6 6,1 29 2,8 

Pije alkohol 88,2 82,7 6,4 11,0 38 4,4 

Upija się alkoholem 69,1 59,0 16,4 25,5 102 12,1 

Używa narkotyków 35,6 42,8 43,4 37,5 133 18,4 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z zaprezentowanych danych wynika, że respondenci znają sporą liczbę osób, które 

palą papierosy, piją alkohol, upijają się alkoholem oraz używają narkotyków. Jeśli chodzi 

o osoby palące papierosy, to takie osoby zna 93,3% respondentów badanych w 2010 roku 

i 89,1% respondentów badanych w 2015 roku. W subiektywnej ocenie respondentów widać 
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zatem spadek liczby osób palących papierosy. W przypadku osób pijących alkohol, osoby 

takie zna 88,2% respondentów badanych w 2010 roku i 82,7% respondentów badanych 

w 2015 roku. Widoczny jest więc spadek tego zjawiska. Jeśli chodzi o osoby upijające się 

alkoholem, to takie osoby zna 69,1% respondentów badanych w 2010 roku i 59,0% 

respondentów badanych w 2015 roku. Widać zatem wyraźny spadek tego zjawiska. 

W przypadku osób używających narkotyków, osoby takie zna 35,6% respondentów badanych 

w 2010 roku oraz 42,8% respondentów badanych w 2015 roku. Tutaj dostrzegalny jest więc 

znaczny wzrost liczby uczniów znających osoby używające narkotyków o ponad 7%. 

Poza tym respondentów zapytano, czy sami palą papierosy, piją alkohol, upijają się 

alkoholem, używają narkotyków. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.17. 

 

Tabela 5.17: Używanie środków psychoaktywnych przez badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %, bez braków 

odpowiedzi)  

Wyszczególnienie Tak Nie Nie wiem 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Pali papierosy 20,4 22,7 75,2 72,1 26 2,6 

Pije alkohol 46,7 43,4 47,2 50,8 29 4,8 

Upija się alkoholem 17,0 16,1 75,2 74,9 37 5,3 

Używa narkotyków 6,0 7,6 87,2 83,9 29 3,3 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Z zaprezentowanych danych wynika, że wśród respondentów najbardziej 

rozpowszechnione jest picie alkoholu i palenie papierosów. Poza tym, sporo badanych upija 

się alkoholem, a część respondentów przyznaje się do używania narkotyków. Papierosy pali 

20,4% respondentów badanych w 2010 roku i 22,7% respondentów badanych w 2015 roku. 

Tutaj dostrzegalny jest nieznaczny wzrost liczby takich osób o ponad 2%. Alkohol pije 

w 46,7% respondentów badanych w 2010 roku i 43,4% respondentów badanych w 2015 roku. 

Zauważa się więc spadek liczby takich osób. Alkoholem upija się 17,0% respondentów 

badanych w 2010 roku i 16,1% badanych w 2015 roku. Widać zatem spadek liczby takich 

osób. Natomiast do używania narkotyków przyznaje się 6,0% respondentów badanych 
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w 2010 roku i 7,6% badanych w 2015 roku. Tutaj dostrzegalny jest nieznaczny wzrost liczby 

takich osób.  

Respondentów zapytano również o to, jaki rodzaj alkoholu piją. Rozkład odpowiedzi 

na to pytanie przedstawia tabela 5.18. 

 

Tabela 5.18: Rodzaj alkoholu wypijanego przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach przeprowadzonych 

w 2010 roku i w 2015 roku (w %, bez braków odpowiedzi)  

Wyszczególnienie Tak Nie Nie wiem 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Piwo 51,3 46,1 39,9 41,0 2,7 2,8 

Wino 29,5 26,0 56,1 54,7 3,8 3,7 

Wódka 41,3 41,7 46,9 43,5 3,1 3,7 

Drinki 32,3 29,1 53,3 50,6 3,7 4,9 

Samogon (bimber) 12,4 17,3 69,1 61,6 3,7 3,9 

Inne 5,8 5,9 47,3 45,7 4,8 3,7 

Źródło: obliczenia własne 

 

Na podstawie wyników badań zauważyć można, że piwo, wódka oraz drinki, to 

podstawowe trunki młodzieży szkolnej. Po piwo sięga w 51,3% respondentów badanych 

w 2010 roku i 46,1% respondentów badanych w 2015 roku. Tutaj dostrzegalny jest spadek 

liczby takich osób o ponad 5%. Wino pije 29,5% respondentów badanych w 2010 roku 

i 26,0% respondentów badanych w 2015 roku. Zauważa się więc spadek liczby takich osób. 

Wódkę pije 41,3% respondentów badanych w 2010 roku i 41,7% respondentów badanych 

w 2015 roku. Widać zatem, że spożycie tego trunku w zasadzie się nie zmieniło. Na picie 

drinków wskazało 32,3% respondentów badanych w 2010 roku i 29,1% respondentów 

badanych w 2015 roku. Tutaj dostrzegalny jest nieznaczny spadek liczby takich osób o około 

3%. Po samogon sięga 12,4% respondentów badanych w 2010 roku i 17,3% respondentów 

badanych w 2015 roku. Tutaj dostrzegalny jest wzrost liczby takich osób o około 5%. 

Natomiast inne alkohole sięga 5,8% respondentów badanych w 2010 roku i 5,9% 

respondentów badanych w 2015 roku.  
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Kolejne pytanie brzmiało, czy respondentom zdarzyło się upić alkoholem. Rozkład 

odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.19. 

 

Tabela 5.19: Upicie się kiedykolwiek alkoholem przez badanych uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Tak 37,6 34,5 

Nie  55,3 50,6 

Nie pamiętam 6,6 11,0 

Brak odpowiedzi 0,6 3,9 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Jak wynika z zamieszczonych danych, do upicia się alkoholem przyznało się 37,6% 

respondentów badanych w 2010 roku i 34,5% respondentów badanych w 2015 roku. Widać 

zatem spadek liczby takich osób o około 3%.  

Ponadto zadano pytanie, czy łatwo jest danemu respondentowi kupić alkohol. Rozkład 

odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.20. 

 

Tabela 5.20: Łatwość zakupu alkoholu przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach przeprowadzonych 

w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie tak 32,2 34,8 

Raczej tak 24,2 21,1 

Raczej nie 14,8 10,9 

Zdecydowanie nie 13,1 14,9 

Trudno powiedzieć 14,8 15,9 

Brak odpowiedzi 0,9 2,6 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 
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 Jak wynika z zamieszczonych danych, na dużą łatwość zakupu alkoholu wskazało 

56,4% respondentów badanych w 2010 roku i 55,9% badanych w 2015 roku (łącznie 

odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Z kolei nie udało się zakupić alkoholu 27,9% 

uczniom badanym w 2010 roku i 25,8% uczniom badanym w 2015 roku (łącznie 

zdecydowanie nie i raczej nie). Można więc stwierdzić, że oba badania wykazały dużą 

łatwość zakupu alkoholu przez młodzież. 

Badanych zapytano także, gdzie najłatwiej jest im kupić alkohol. Rozkład odpowiedzi 

na to pytanie przedstawia tabela 5.21. 

 

Tabela 5.21: Miejsca zakupu alkoholu przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach przeprowadzonych 

w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Nigdy mi się to nie udało 21,1 25,2 

W sklepie 53,8 49,1 

W barze  21,5 13,7 

W pubie, ogródku piwnym 18,7 9,2 

Na dyskotece 22,6 12,9 

Inne miejsca 15,1 6,7 

Brak odpowiedzi 7,0 14,1 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych wykazała, że nigdy się nie udało kupić 

alkoholu 21,1% respondentom badanym w 2010 roku i 25,2% badanym w 2015 roku. 

Oznacza to wzrost liczby takich osób o ponad 4%. Poza tym, alkohol w sklepie kupuje 53,8% 

respondentów badanych w 2010 roku i 49,1% badanych w 2015 roku. Oznacza to spadek 

liczby takich osób o prawie 5%. W barze alkohol kupuje 21,5% respondentów badanych 

w 2010 roku i 13,7% badanych w 2015 roku. Oznacza to znaczny spadek liczby takich osób 

o prawie 8%. Ponadto, w pubie i ogródku piwnym alkohol kupuje 18,7% respondentów 

badanych w 2010 roku i 9,2% badanych w 2015 roku. Oznacza to znaczny spadek liczby 

takich osób o prawie 10%. Na dyskotece alkohol kupuje 22,6% respondentów badanych 

w 2010 roku i 12,9% badanych 2015 roku. Oznacza to znaczny spadek liczby takich osób 
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o prawie 10%. Na inne miejsca zakupu alkoholu wskazało 15,1% respondentów badanych 

w 2010 roku i 6,7% badanych w 2015 roku. Oznacza to znaczny spadek liczby takich osób 

o ponad 8%. 

 Kolejne pytanie dotyczyło tego, dlaczego zdaniem badanych uczniów młodzież używa 

narkotyków. Analizę danych przedstawia tabela 5.22.  

 

Tabela 5.22: Przyczyny używania narkotyków przez młodzież zdaniem badanych uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %)  

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Bo mają zaburzoną osobowość 24,8 22,5 

Bo chcą się buntować 37,2 31,7 

Bo szukają przyjemności 59,5 58,4 

Bo to pozwala im lepiej się uczyć 16,0 15,8 

Bo chcą być akceptowani w grupach 55,7 54,7 

Bo są uzależnieni 39,7 31,8 

Bo na ten temat dużo słyszą i wiedzą 16,4 11,2 

Bo chcą się dobrze bawić 65,4 61,2 

Inne 14,7 12,3 

Brak odpowiedzi 0,7 0,8 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza danych wykazała, że wśród przyczyn używania 

przez młodzież narkotyków, na zaburzoną osobowość wskazało 24,8% badanych w 2010 roku 

i 22,5% respondentów badanych w 2015 roku. Różnica w odpowiedziach jest nieznaczna, 

można więc mówić o tym, że przekonanie to jest na jednakowym poziomie w obu badaniach. 

O potrzebie buntu mówiło 37,2% respondentów badanych w 2010 roku i 31,7% 

respondentów badanych w 2015 roku. Oznacza to spadek liczby myślących w ten sposób 

osób o ponad 5%. Na potrzebę przyjemności wskazało 59,5% respondentów badanych 

w 2010 roku i 58,4% respondentów badanych w 2015 roku. Oznacza to nieznaczny spadek 

liczby osób, które tak uważają. Na to, że narkotyki pozwalają lepiej uczyć się, w badaniach 

z 2010 roku wskazało 16,0% respondentów, a w badaniach z 2015 roku 15,8% respondentów, 
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co oznacza, że przekonanie to jest właściwie na jednakowym poziomie w obu badaniach. 

O potrzebie akceptacji w grupach, jako przyczynie sięgania po narkotyki przez młodzież, 

w badaniach z 2010 roku mówiło 55,7% respondentów, a w badaniach z 2015 roku 54,7% 

respondentów. Oznacza to utrzymywanie się tej opinii na podobnym poziomie. Na 

uzależnienie wskazało 39,7% respondentów badanych w 2010 roku i 31,8% badanych w 2015 

roku. A zatem nastąpił znaczny spadek myślących w ten sposób osób o prawie 8%. O tym, że 

przyczyną sięgania po narkotyki przez młodzież jest to, że młodzież dużo na temat 

narkotyków wie i słyszy, w badaniach z 2010 roku mówiło 16,4% respondentów, 

a w badaniach z 2015 roku 11,2% respondentów, co oznacza spadek myślących w ten sposób 

osób o ponad 5%. Na chęć dobrej zabawy, jako przyczynę sięgania po narkotyki przez 

młodzież, w badaniach z 2010 roku wskazywało 65,4% respondentów, a w badaniach z 2015 

roku 61,2% respondentów. Nastąpił więc spadek uważających tak osób o ponad 4%. Na inne 

przyczyny sięgania po narkotyki przez młodzież wskazało 14,7% respondentów badanych 

w 2010 roku i 12,3% respondentów badanych w 2015 roku. 

W kolejnym pytaniu respondentów zapytano o to, z jakimi rodzajami narkotyków 

można zetknąć się w środowisku szkolnym.  Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia 

tabela 5.23.  

 

Tabela 5.23: Rodzaje narkotyków, z jakimi można zetknąć się w środowisku szkolnym 

zdaniem badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta 

Rzeszowa w badaniach przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %, 

bez braków odpowiedzi)  

Wyszczególnienie Często Czasem Nigdy 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Badania 

z 2010 

roku 

Badania 

z 2015 

roku 

Dopalacze 0,0 14,7 0,0 30,9 0,0 47,9 

Marihuana 18,2 30,4 23,5 23,5 51,4 40,7 

Haszysz 6,0 11,9 13,8 14,2 70,2 66,8 

Kokaina 5,3 8,4 8,4 15,5 77,6 68,3 

Amfetamina 4,1 8,9 9,4 14,2 76,6 69,0 

Grzyby, LSD 6,3 6,7 10,4 12,8 74,2 71,6 

Kleje, rozpuszczalniki 7,4 11,4 19,7 11,4 63,5 68,3 
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Środki uspokajające 8,7 13,2 22,9 19,4 59,1 58,5 

Środki nasenne 7,5 11,0 19,4 17,2 63,7 63,3 

Ekstazy 4,7 8,0 9,0 12,5 76,6 70,9 

Polska heroina 3,1 5,6 6,3 9,9 80,2 75,5 

Heroina 3,8 6,7 5,4 10,1 81,2 74,8 

Pseudoefedryna 2,6 4,4 4,4 6,2 82,9 80,1 

Nootropil 1,4 3,7 4,0 5,3 83,3 81,8 

Inne 5,1 2,8 1,9 2,3 46,7 51,7 

Źródło: obliczenia własne 

 

Na podstawie zaprezentowanych danych można stwierdzić, że respondenci w swym 

środowisku szkolnym stykają z wieloma nielegalnymi środkami psychoaktywnymi. 

Z marihuaną styka się 41,7% respondentów badanych w 2010 roku i 53,9% respondentów 

badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi często i czasem). Widoczny jest zatem znaczny 

wzrost liczby takich osób o ponad 12%. Z haszyszem styka się 19,8% respondentów 

badanych w 2010 roku i 26,1% respondentów badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi 

często i czasem). Zauważa się więc wzrost liczby takich osób o ponad 6%. Z kokainą styka 

się 13,7% respondentów badanych w 2010 roku i 23,9% respondentów badanych w 2015 roku 

(łącznie odpowiedzi często i czasem). Widać zatem znaczny wzrost liczby takich osób 

o ponad 10%. Z amfetaminą styka się 13,5% respondentów badanych w 2010 roku i 23,1% 

respondentów badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi często i czasem). Tutaj dostrzec 

można znaczny wzrost liczby takich osób o prawie 10%. Z grzybkami i LSD styka się 16,7% 

respondentów badanych w 2010 roku i 19,5% respondentów badanych w 2015 roku (łącznie 

odpowiedzi często i czasem). Widać zatem wzrost liczby takich osób o prawie 3%. Z klejami 

i rozpuszczalnikami styka się 27,1% respondentów badanych w 2010 roku i 22,8% 

respondentów badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi często i czasem). Zauważa się więc 

spadek liczby takich osób o ponad 4%. Ze środkami uspokajającymi styka się 31,6% 

respondentów badanych w 2010 roku i 32,6% respondentów badanych w 2015 roku (łącznie 

odpowiedzi często i czasem). Widać zatem nieznaczny wzrost liczby takich osób. Ze 

środkami nasennymi styka się 31,6% respondentów badanych w 2010 roku i 28,2% 

respondentów badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi często i czasem). Tutaj 

dostrzegalny jest nieznaczny spadek liczby takich osób o ponad 3%. Z Ecstazy styka się 

13,7% respondentów badanych w 2010 roku i 20,5% respondentów badanych w 2015 roku 
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(łącznie odpowiedzi często i czasem). Widać zatem znaczny wzrost liczby takich osób 

o prawie 7%. Z polską heroiną styka się 9,4% respondentów badanych w 2010 roku i 15,5% 

respondentów badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi często i czasem). Zauważa się więc 

znaczny wzrost liczby takich osób o ponad 6%. Z heroiną styka się 9,2% respondentów 

badanych w 2010 roku i 16,8% respondentów badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi 

często i czasem). Widoczny jest zatem znaczny wzrost liczby takich osób o prawie 8%. 

Z pseudoefedryną styka się 7,0% respondentów badanych w 2010 roku i 10,6% respondentów 

badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi często i czasem). Tutaj dostrzegalny jest 

nieznaczny wzrost liczby takich osób o ponad 3%. Z Nootropilem styka się 5,4% 

respondentów badanych w 2010 roku i 9,0% respondentów badanych w 2015 roku (łącznie 

odpowiedzi często i czasem). Widać zatem wzrost liczby takich osób o prawie 4%. Z kolei 

z innymi środkami o działaniu narkotycznym styka się 7,0% respondentów badanych w 2010 

roku i 5,1% respondentów badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi często i czasem). 

Zauważa się więc spadek liczby takich osób. Poza tym, nie można dokonać analizy 

porównawczej dotyczącej dopalaczy, ponieważ w 2010 roku nie były one jeszcze zbyt 

rozpowszechnione, w związku z tym nie były brane pod uwagę w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku.  

 Respondentów również zapytano, czy znają jakiegoś ucznia w swoim otoczeniu, który 

używa narkotyków. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.24. 

 

Tabela 5.24: Znajomość badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa uczniów, którzy używają narkotyków w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Tak 36,5 49,1 

Nie  61,7 50,5 

Brak odpowiedzi 1,9 0,4 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Jak wynika z zamieszczonych danych, w swoim otoczeniu ucznia używającego 

narkotyki zna 36,5% respondentów badanych w 2010 roku i 49,1% respondentów badanych 

w 2015 roku. Natomiast takiego ucznia nie zna 61,7% respondentów badanych w 2010 roku 

oraz 50,5% respondentów badanych w 2015 roku. Widać zatem znaczny wzrost liczby osób, 
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które znają ucznia używającego narkotyki o prawie 13%. 

Następnie respondentów zapytano o to, gdzie ich zdaniem najłatwiej można nabyć 

narkotyki. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.25. 

 

Tabela 5.25: Miejsca, w których zdaniem badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa można kupić narkotyki w badaniach 

przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Na terenie szkoły 7,4 15,4 

W miejscu zamieszkania 14,8 18,3 

W okolicach szkoły 14,5 19,5 

Na dyskotekach  54,3 48,7 

Na imprezach szkolnych  5,6 10,3 

Inne miejsca  8,4 14,0 

Brak odpowiedzi 21,9 13,3 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się do 100%. Analiza zaprezentowanych danych wykazała, że 

w ocenie respondentów, wśród miejsc gdzie można kupić narkotyki znajduje się teren szkoły, 

na co uwagę zwróciło 7,4% respondentów badanych w 2010 roku i 15,4% respondentów 

badanych w 2015 roku. Różnica w odpowiedziach jest znaczna. Nastąpił spory wzrost liczby 

osób tak uważających o 8%. Ponadto, na miejsce zamieszkania wskazało 14,8% 

respondentów badanych w 2010 roku i 18,3% respondentów badanych w 2015roku. Widać 

zatem wzrost liczby osób tak uważających o 3,5%. Poza tym, na okolice szkoły zwróciło 

uwagę 14,5% respondentów badanych w 2010 roku i 19,5% respondentów badanych w 2015 

roku. Zatem należy stwierdzić wzrost liczby osób tak uważających o 5%. O dyskotekach, jako 

miejscach, w których można kupić narkotyki, mówiło 54,3% respondentów badanych w 2010 

roku i 48,7% respondentów badanych w 2015 roku. Nastąpił więc spadek tego zjawiska 

o prawie 6%. Na imprezy szkolne wskazało 5,6% respondentów badanych w 2010 roku 

i 10,3% respondentów, badanych w 2015 roku. Nastąpił więc wzrost tego zjawiska o prawie 

5%.Natomiast na inne miejsca wskazało 8,4% respondentów badanych w 2010 roku oraz 

14,0% respondentów badanych w 2015 roku. Nastąpił więc wzrost o tego problemu prawie 
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6%. 

W kolejnym pytaniu respondentów zapytano, czy ich zdaniem dealerzy handlują 

narkotykami na terenie szkoły. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.26. 

 

Tabela 5.26: Zetknięcie się przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa z handlem narkotykami na terenie 

szkoły w badaniach przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Zdecydowanie tak 3,4 8,9 

Raczej tak 9,1 13,8 

Raczej nie 32,1 34,4 

Zdecydowanie nie 27,4 20,3 

Trudno powiedzieć 27,1 21,6 

Brak odpowiedzi 1,0 1,0 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

  

 Jak wynika z zamieszczonych danych, z handlem narkotykami na terenie szkoły 

zetknęło się 12,5% respondentów badanych w 2010 roku i 22,7% respondentów badanych 

w 2015 roku (łącznie odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak). Natomiast z handlem 

narkotykami na terenie szkoły nie zetknęło się 59,5% uczniów badanych w 2010 roku oraz 

54,7% badanych w 2015 roku (łącznie odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie). Widać 

zatem, że nastąpił znaczny wzrost zjawiska handlu narkotykami na terenie szkoły o ponad 

10%. 

 Poza tym, respondentów zapytano, czy znają osoby, które handlują narkotykami na 

terenie szkoły. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.27. 

 

Tabela 5.27: Znajomość badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

Miasta Rzeszowa osób, które handlują narkotykami na terenie szkoły 

w badaniach przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Tak 7,1 15,2 

Nie  92,3 84,1 
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Brak odpowiedzi 0,6 0,6 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Analiza danych wykazała, że osoby handlujące narkotykami zna 7,1% respondentów 

badanych w 2010 roku i 15,2% respondentów badanych w 2015 roku. Z koeli osób 

handlujących narkotykami nie zna 92,3% respondentów badanych w 2010 roku i 84,1% 

respondentów badanych w 2015 roku. Widać zatem znaczny wzrost liczby takich osób 

o ponad 8%. 

 Respondentów zapytano także o to, czy sami używają narkotyków. Rozkład 

odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.28. 

 

Tabela 5.28: Używanie narkotyków przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa w badaniach przeprowadzonych 

w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Tak 6,4 11,0 

Nie  92,6 88,0 

Brak odpowiedzi 1,0 1,0 

Razem 100,0 100,0 

Źródło: obliczenia własne 

 

Jak wynika z zamieszczonych danych, narkotyków używa 6,4% respondentów 

badanych w 2010 roku i 11,0% respondentów badanych w 2015 roku. Natomiast negatywnej 

odpowiedzi udzieliło 92,6% respondentów badanych w 2010 roku oraz 88,0% respondentów 

badanych w 2015 roku. Widać zatem znaczny wzrost liczby  uczniów używających narkotyki 

o prawie 5%. 

Poza tym, respondentów zapytano, w których miejscach ich zdaniem można łatwo 

kupić narkotyki. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia tabela 5.29. 
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Tabela 5.29: Miejsca, w których zdaniem badanych uczniów szkół gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa można łatwo kupić narkotyki 

w badaniach przeprowadzonych w 2010 roku i w 2015 roku (w %) 

Wyszczególnienie Badania z 2010 roku Badania z 2015 roku 

Nie znam takich miejsc 57,4 49,7 

Ulice i parki w centrum 11,4 14,0 

Szkoła 4,6 9,9 

Dyskoteka, puby, bary 23,6 24,9 

Mieszkanie dealera 9,7 14,1 

Inne miejsca 4,4 3,7 

Brak odpowiedzi 6,8 6,8 

Źródło: obliczenia własne 

 

Z uwagi na to, że badani mieli możliwość wyboru większej liczby odpowiedzi, 

odpowiedzi nie sumują się one 100%. Analiza zaprezentowanych danych wykazała, że 

najwięcej respondentów odpowiedziało, że nie zna miejsc, w których można łatwo kupić 

narkotyki. Odpowiedzi takiej udzieliło 57,4% badanych respondentów w 2010 roku i 49,7% 

respondentów badanych w 2015 roku. Różnica w odpowiedziach jest znaczna, a zatem 

nastąpił spory spadek liczby osób nieznających miejsc, w których można kupić narkotyki 

o około 8%. Tymczasem część respondentów zna takie miejsca. Wśród miejsc, gdzie można 

kupić narkotyki, na ulice i parki w centrum miasta uwagę zwróciło 11,4% respondentów 

badanych w 2010 roku i 14,0% respondentów badanych w 2015 roku. Zauważyć można 

zatem wzrost liczby osób tak uważających o prawie 3%. Na szkoły wskazało 4,6% 

respondentów badanych w 2010 roku i 9,9% respondentów badanych w 2015 roku. Widać 

zatem wzrost liczby osób tak uważających o ponad 5%. Na dyskoteki, puby i bary wskazało 

23,6% badanych w 2010 roku i 24,9% respondentów badanych w 2015 roku. Stwierdzić 

można zatem nieznaczny wzrost liczby osób tak uważających o nieco ponad 1%. Na 

mieszkanie dealera zwróciło uwagę 9,7% respondentów nadanych w 2010 roku i 14,1% 

respondentów badanych w 2015 roku. Widoczny jest zatem nieznaczny wzrost liczby osób tak 

uważających o ponad 4%. Natomiast na inne miejsca wskazało 4,4% badanych w 2010 roku 

oraz 3,7% respondentów badanych w 2015 roku. Zauważyć można zatem nieznaczny spadek 

liczby osób tak uważających. 
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Zakończenie i wnioski  

 

Przedstawione wyniki badań ukazują obecny stan zjawiska przemocy w szkole, 

zjawiska picia alkoholu i używania środków odurzających i substancji psychotropowych, 

w tym dopalaczy, oraz kształtowanie się zjawiska uzależnień behawioralnych wśród uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa.  

 Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że młodzież szkolna ma 

dużą wiedzę na temat badanych problemów społecznych oraz że często nie postrzega tych 

problemów jako zjawiska negatywne. Wynikać to może z tego, że spory odsetek 

respondentów zna osoby nadużywające przemocy szkolnej, osoby pijące alkohol czy biorące 

narkotyki jednocześnie postrzegając je pozytywnie, co sprzyja  niewłaściwemu postrzeganiu 

problemów społecznych. Badania wykazały, że badana populacja młodzieży jest szczególnie 

podatna na negatywne zjawiska społeczne, gdzie sprzyjającymi temu czynnikami są zarówno 

czynniki społeczno-ekonomiczne, jak i czynniki tkwiące bezpośrednio w samym człowieku. 

Młodzież ta jest podatna na negatywne oddziaływania zewnętrzne postrzegając je pozytywne 

i nie dostrzegając w nich problemu patologii społecznej, co może prowadzić do ich akceptacji 

i internalizacji. Podobnie wizerunek osoby, która stosuje przemoc wobec innych, pije 

i nadużywa alkoholu i bierze narkotyki, w opiniach respondentów jest pozytywny. Tym 

opiniom często towarzyszy postawa współczucia dla tych, którzy wpadli w uzależnienie, ale 

także postawa podziwu i buntu wobec świata dorosłych. Młodzież jest podatna na różnorodne 

negatywne zjawiska społeczne, gdyż związane z nimi czynniki zagrażające, nie będąc 

postrzegane przez młodzież jako ryzykowne, są przez nią internalizowane. Poza tym, 

akceptacja tych zjawisk może prowadzić do przekonania, że zjawiska te nie są zbyt wielkim 

złem społecznym. 

 Obecnie trudno jest precyzyjnie i bezbłędnie określić, jak kształtuje się skala 

uzależnień behawioralnych wśród młodzieży szkolnej. Służącą temu bazą mogą być  badania 

przesiewowe, które pozwalają wskazać ile osób, użytkowników internetu, komputerów itp., 

ma z tym problem. Podobnie jest z hazardem. Największym użytkownikiem internetu jest 

młodzież szkolna, dlatego też badania socjologicznie powinny być prowadzone przede 

wszystkim w tej grupie wiekowej, zwłaszcza, że internet jest jednym z głównych nośników 

zachowań współczesnej młodzieży. 

Wnioski z badań można podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich są wnioski płynące 

bezpośrednio z analizy wyników badań. Wnioski z tej grupy mają charakter wąski, 

specyficzny dla określonej populacji badawczej, dla określonego rodzaju młodzieży szkolnej, 
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uczącej się w danej miejscowości. Drugą grupą są wnioski o charakterze ogólnym i związane 

z pytaniem, czy opisywane zjawiska są problemem społecznym? Takie pytanie muszą zadać 

sobie badacze tego zagadnienia. 

 Wśród wniosków szczegółowych można wykazać, że: 

 61,8% badanych uczniów nie zetknęło się ze zjawiskiem przemocy w swojej szkole, 

28,3% uczniów zetknęło się z tym zjawiskiem, a 9,7% badanych nie ma zdania na ten 

temat. Można, więc stwierdzić, że ze zjawiskiem przemocy spotyka się w zasadzie co 

czwarty respondent.  

 16,8% badanych uczniów stosowało wobec innych różnorodne formy przemocy, 

natomiast 74,3% badanych nigdy tego nie uczyniło a 8,1% badanych nie zajęło 

stanowiska na ten temat. Można więc stwierdzić, że przemoc stosowana jest przez co 

szóstego badanego.  

 20,3% badanych doświadczyło na sobie przemocy w przeszłości, 63,2% badanych nie 

zetknęło się z tym zjawiskiem, a 7,1% nie ma zdania na ten temat. Wynika z tego, że 

co piąta osoba była w przeszłości ofiarą przemocy. 

 11,6% badanych twierdzi, że obecnie jest ofiarą przemocy, 65,0% badanych nie 

zetknęło się z tym zjawiskiem, a 6,3% nie zajęło stanowiska na ten temat, z czego 

wynika, że co dziewiąta osoba jest obecnie ofiarą przemocy. 

 6,6% respondentów obawia się kolegów lub koleżanek z klasy, 8,5% respondentów 

obawia się kolegów lub koleżanek ze szkoły, 4,1% respondentów obawia się 

rówieśników spoza szkoły, 11,2% respondentów obawia się starszych uczniów spoza 

szkoły, 49,7% respondentów obawia się chuliganów spoza szkoły, 8,3% respondentów 

obawia się dorosłych, którzy zaczepiają młodzież przy wyjściu ze szkoły, a 22,0% 

respondentów obawia się innych osób.  

 Najczęstszym sposobem stosowania przemocy w szkole jest wyśmiewanie się, o czym 

mówi 59,3% badanych, robienie „głupich kawałów”, na co wskazuje 45,0% badanych, 

stosowanie obelżywych słów, o czym mówi 40,7% badanych, o dręczeniu i straszeniu 

swych ofiar mówi 26,0% badanych, na bicie ofiar wskazuje 21,4% badanych, 

o drobnych kradzieżach mówi 15,1% badanych, o wymuszaniu pieniędzy 8,9% 

badanych, o wymuszaniu różnych rzeczy (w tym drugiego śniadania) 8,3% badanych, 

a na inne sposoby dręczenia wskazuje 3,6% badanych. 

 Bezpiecznie i bardzo bezpiecznie w szkole czuje się 82,0% badanych, mało 

bezpiecznie i niebezpiecznie czuje się 9,5% badanych, a nie ma zdania na ten temat 
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8,1% badanych. 

 Badania wykazały, że respondenci znają osoby ze swej szkoły, które stosują przemoc 

wobec innych w szkole, na co wskazuje 31,5% badanych. 58,6% badanych nie zna 

takich osób, a nie ma zdania na ten temat 9,6% badanych.  

 Szczególnie niebezpiecznymi miejscami w szkole są toalety, o czym mówi 29,6% 

badanych, szatnie, na co wskazuje 24,4% badanych, korytarze, na co wskazuje 23,1% 

badanych, i inne miejsca, o czym mówi 11,9% badanych, w tym sklepik szkolny, 

parking przed szkolą, schody w czasie najdłuższych przerw, palarnia, placyki przed 

szkołą oraz klasy szkolne, na co wskazuje 8,9% badanych, i  stołówka, na co wskazuje 

4,5% badanych.  

 Szczególnie niebezpiecznymi miejscami poza budynkiem szkoły są miejsca i zaułki na 

terenie szkoły (garaże, wiaty, budynki gospodarcze, itp.), na co wskazuje 39,7% 

badanych, najbliższe okolice szkoły, o czym mówi 25,6% badanych, przystanek 

autobusowy, o czym mówi 11,5% badanych, boisko szkolne, o czym mówi 9,6% 

badanych, oraz inne miejsca, o czym mówi 9,6% badanych.  

 Zjawisko przemocy w szkole potępia 53,6% badanych. Jednak dla 15,9% badanych 

jest ono obojętne, natomiast 12,0% badanych nie ma zdania na ten temat. Z kolei 

11,1% badanych uważa, że to zjawisko nie występuje w ich szkole, a 5,9% badanych 

nie potępia tego zjawiska.  

 Respondenci znają spora liczbę osób, które palą papierosy, piją alkohol, upijają się 

alkoholem oraz używają narkotyków. 

 Wśród respondentów najbardziej rozpowszechnione jest picie alkoholu. Palenie 

papierosów nie należy do zachowań popularnych. Także sporo badanych upija się 

alkoholem, część respondentów przyznaje się do tego, że używa narkotyków.  

 Respondenci najczęściej piją piwo (46,1%), następnie wódkę (41,7%), drinki (29,1%), 

wino (26,0%), zaś w mniejszym zakresie samogon (17,3%) i inne trunki (5,9%).  

 34,5% badanym uczniom zdarzyło się upić alkoholem, 50,6% uczniów nie miało 

doświadczeń w tym zakresie, a 11,0% badanych nie potrafi udzielić odpowiedzi w tej 

kwestii.  

 55,9% badanych uczniów wskazuje na dużą łatwość kupna alkoholu, 25,8% uczniów 

nie może kupić alkoholu, a 15,9% badanych nie ma zdania na ten temat. 

  49,1% badanych kupuje alkohol w sklepie, 25,2% respondentów stwierdziło, że nigdy 

im się to nie udało, 13,7% twierdzi, że alkohol kupuje w barze, 12,9% badanych 
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twierdzi, że na dyskotece, 9,2% w pubie lub ogródku piwnym, a 6,7% w innych 

miejscach. 

  Zdaniem respondentów młodzież najczęściej sięga po narkotyki, ponieważ chce się 

dobrze bawić (61,2%), bo szuka przyjemności (58,4%), bo chce być akceptowana 

w grupach (54,7%), bo jest uzależniona (31,8%), bo chce się buntować (31,7%), bo 

ma zaburzoną osobowość (22,5%), bo to pozwala lepiej uczyć się (15,8%), z innych 

powodów (12,3%), bo na ten temat dużo słyszy i wie (11,2%). Jak widać, w opiniach 

respondentów, u podstaw sięgania po narkotyki przez młodzież leżą przede wszystkim 

czynniki o charakterze społecznym i integracyjnym. Według badanych, młodzież sięga 

po narkotyki, gdyż chce się dobrze bawić, chce być akceptowana w grupach. Na 

drugim miejscu badani wskazywali na czynniki o charakterze psychologicznym, 

wśród których wymieniali chęć buntu, poszukiwanie przyjemności, dużą wiedzę na 

temat narkotyków. Na dalszych pozycjach są takie, które były istotne jeszcze 

kilkanaście lat temu, jak uzależnienie, zaburzona osobowość czy stymulujące 

działanie narkotyków podczas nauki.   

 Respondenci w swym środowisku szkolnym najczęściej stykają się z marihuaną 

(53,9%), dopalaczami (45,6%), środkami uspokajającymi (32,6%), środkami 

nasennymi (28,2%), haszyszem (26,1%), kokainą (23,9%), amfetaminą (23,1%), 

klejami, i rozpuszczalnikami (22,8%), Ekstazy (20,5%), grzybkami, LSD (19,5%), 

heroiną (16,8%), polską heroiną (15,5%), Pseudoefedryną (10,6%), Nootropilem 

(9,0%), oraz innymi środkami (5,1%). 

 50,5% badanych uczniów nie zna w swoim otoczeniu osób, którzy używają 

narkotyków, jednakże aż 49,1% badanych uczniów zna takie osoby.  

 69,8% badanych uczniów nie zna w swoim otoczeniu osób, którzy używają dopalaczy. 

Jednak 29,6% badanych uczniów zna takie osoby. 

  64,7% badanych uczniów uważa, że dopalacze powinny być potraktowanie tak, jak 

inne narkotyki, 20,0% uczniów uważa, że nie powinny być tak potraktowane, a 14,7% 

badanych nie ma zdania na ten temat.  

 75,0% badanych uczniów uważa, że dopalacze powinny być usunięte z oficjalnego 

obiegu handlowego, 14,1% uczniów uważa przeciwnie, a 10,6% badanych nie ma 

zdania na ten temat. Można więc stwierdzić, że zdaniem większości badanych handel 

dopalaczami powinien być zabroniony.  

 43,4% badanych uczniów jest za legalizacją marihuany, 42,2% uczniów jest 
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przeciwnych jej legalizacji, a 13,4% badanych nie ma zdania na ten temat. Podobna 

ilość respondentów jest za legalnością marihuany jak i przeciwko niej. 

 Miejscami najbardziej zagrożonymi handlem narkotykami są dyskoteki, o czym mówi 

aż 48,7% respondentów. Na miejsca w okolicach szkoły zwróciło uwagę 19,5% 

respondentów, a na miejsce zamieszkania 18,3% respondentów. Poza tym, 15,4% 

badanych wskazało na teren szkoły, 14,0% badanych na inne miejsca (znanych tylko 

wtajemniczonym osobom), a 10,3% respondentów na imprezy szkolne. 

  54,7% badanych uczniów nie zetknęło się z handlem narkotykami na terenie szkoły, 

22,7% uczniów zetknęło się z tym zjawiskiem, a 21,6% badanych nie ma zdania na 

ten temat.  

 84,1% badanych uczniów nie zna osób, które handlują narkotykami na terenie szkoły, 

jednak 15,2% badanych uczniów zna takie osoby.  

 88,0% badanych uczniów nie używa narkotyków, jednak 11,0% badanych uczniów 

przyznaje się do tego. Można zatem stwierdzić, że co dziewiąty respondent używa 

narkotyków. 

 Dostęp do danych środków psychoaktywnych jest dość zróżnicowany. Środki legalne, 

takie jak: papierosy, piwo, wino, wódka są w dużym stopniu dostępne dla badanych 

uczniów. Poza tym uwagę zwraca dość znaczna dostępność nielegalnych środków 

psychoaktywnych, takich jak: marihuana, LSD, haszysz, środki uspokajające, środki 

nasenne, kokaina, ecstazy, grzybki halucynogenne, kleje (rozpuszczalniki), sterydy, 

„kompot” (polska heroina), heroina i inne środki. Środki te, mimo ich nielegalności 

istnieją na „rynku” i są dostępne dla respondentów. Szczególne miejsce zajmują tutaj 

dopalacze, które są łatwo dostępne dla przeciętnego respondenta. 

  57,4% badanych nie zna miejsc, w których można kupić narkotyki. Jednak zdaniem 

24,9% badanych można je nabyć na dyskotekach, w pubach, i barach, według 14,1% 

badanych można je nabyć w mieszkaniu dealera narkotyków, z kolei 14,0% 

respondentów uważa, że są one dostępne na ulicach i w parkach miasta, 9,9% 

badanych uważa, że jest to dostępne w szkołach, a 3,7% respondentów uważa, że są to 

inne miejsca. 

 35,9% badanych uczniów w sieci internetowej spędza od 2 do 5 godzin dziennie, 

28,4% uczniów w sieci internetowej spędza od 1 do 2 godzin dziennie, 14,6% 

badanych mniej niż 1 godzinę dziennie, a 7,8% badanych uczniów w sieci 

internetowej spędza powyżej 5 godzin dziennie. Ponadto 7,8% badanych 
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odpowiedziało, że w sieci internetowej spędza dużo więcej czasu. 

 Ponad połowa (52,2%) badanych uczniów kupuje lub sprzedaje różnorodne produkty 

za pośrednictwem Allegro, E-bay lub innych portali handlowych, 38,2% badanych 

uczniów nie robi tego, a co dwunasty badany nie potrafi tego jednoznacznie określić.  

 14,6% badanych uczniów używa płatnych stron internetowych, 75,5% badanych 

uczniów nie robi tego, a 9,6% nie ma zdania na ten temat. Należy tutaj podkreślić, że 

płatne strony internetowe mogą być związane z jakąś działalnością nielegalną, 

z pornografią, przemocą, oraz nielegalnym ściąganiem oprogramowania, muzyki 

i filmów. 

 Respondenci z internetu najczęściej korzystają w celu poszukiwania różnych 

informacji (89,8% badanych), przeglądania portali społecznościowych, takich jak NK, 

Fotka i innych (87,2% badanych), słuchania muzyki lub oglądania filmów (86,3% 

badanych ), komunikowania się z innymi poprzez GG, Skype, Tlen i inne (77,0% 

badanych), ściągania plików muzycznych i filmów (75,0% badanych) oraz 

rozwiązywania zadań domowych lub problemów osobistych (66,1% badanych). Poza 

tym badani korzystają z internetu w celu sprawdzania poczty e-mail (53,5% 

badanych), przeglądania forów internetowych (47,2% badanych), grania w gry 

internetowe (42,1% badanych), uczestniczenia w czatach internetowych (35,5% 

badanych), oglądania stron dla dorosłych (24,9% badanych) oraz w innych celach 

(6,9% badanych).  

 Wśród badanych nadmiernie korzystających z internetu 40,4% respondentów 

zaniedbywało naukę (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), 36,2% zapominało 

o swych obowiązkach (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), 23,7% nie zdało 

ważnego sprawdzianu (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), 18,8% 

zaniedbywało rodzinę (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), 16,9% zapominało 

zjeść posiłek (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), 11,7% zaniedbywało 

znajomych (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), a 8,0% traciło kontakt z bliską 

osobą (odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak).  

 68,0% badanych uczniów korzystało z internetu przez dłuższy czas, niż planowali 

(łącznie odpowiedzi zdecydowanie tak i raczej tak), 23,4% badanym nie zdarzyło się 

to (łącznie odpowiedzi zdecydowanie nie i raczej nie), 7,4% badanych nie zdania na 

ten temat. 

 W przypadku 45,2% respondentów brak dostępu do internetu nie wywiera na nich 
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żadnego wpływu. Jednak 36,3% badanych odczuwa w takiej sytuacji znudzenie, 

12,1% jest zdenerwowanych, 7,0% niepokoi się, a 5,2% podejmuje jakieś inne 

zachowania. 

  8,6% badanych uczniów jest przekonanych, że przebywanie w sieci internetowej ma 

negatywny wpływ na ich relacje z innymi osobami, a 84,5% badanych jest 

przeciwnego zdania. Zdania na ten temat nie ma 5,9% badanych. Można, więc 

stwierdzić, że co jedenasty badany uczeń jest przekonany, że przebywanie w sieci 

internetowej ma negatywny wpływ na jego relacje z innymi osobami.  

 52,3% respondentów siedzi do późna w nocy przed komputerem,  32,8% 

respondentów natychmiast po przebudzeniu podłącza się do internetu, 18,2% 

respondentów spędza cały dzień lub noc na graniu w grę komputerową, 10,4% 

respondentów wstaje w nocy, tylko po to, aby połączyć się z internetem, 10,4% 

respondentów cały dzień myśli tylko i wyłącznie o podłączeniu się do sieci 

internetowej oraz 10,2% respondentów wybucha złością, kiedy inna osoba chce 

skorzystać z sieci internetowej na ich komputerze. 

 53,1% badanym uczniom zdarza się przedłużać czas korzystania z komputera pomimo 

tego, że zamierzali wyłączyć komputer, 40,5% badanym taka sytuacja się nie zdarza 

a 4,7% badanych nie ma zdania na ten temat. 

 30,8% badanych uczniów ma wyrzuty sumienia z powodu spędzenia zbyt dużej ilości 

czasu w sieci internetowej, 61,1% badanych nie ma takich wyrzutów a 7,2% badanych 

nie ma zdania na ten temat. 

 14,2% badanych uczniów gra na automatach lub w inne gry hazardowe, 83,1% nie 

uczyniło tego a 2,2% badanych nie ma zdania na ten temat. Można więc stwierdzić, że 

co siódmy respondent gra na automatach lub w inne gry hazardowe.  

 7,7% badanych uczniów korzysta z automatów lub innych gier hazardowych przez 

dłuższy czas niż zaplanowany, 88,2% badanym nie zdarza się to a 2,3% nie ma zdania 

na ten temat. Można więc stwierdzić, że co dwunasty respondent korzysta 

z automatów lub innych gier hazardowych przez dłuższy czas niż zaplanowany. 

 U 5,6% badanych uczniów występuje niepokój z powodu dłuższej przerwy w dostępie 

do automatów lub innych gier hazardowych, u 90,6% badanych taki niepokój nie 

pojawia się a 1,9% badanych nie ma zdania na ten temat. Można, więc stwierdzić, że 

u co osiemnastego ucznia występuje niepokój z powodu dłuższej przerwy w dostępie 

do automatów lub innych gier hazardowych.  
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  U 8,3% badanych uczniów występuje potrzeba grania na automatach lub innych grach 

hazardowych w sytuacji, gdy inne osoby wygrywają, u 87,1% badanych nie ma takiej 

potrzeby a 2,7% badanych nie ma zdania na ten temat. Można więc stwierdzić, że co 

dwunasty respondent ma potrzebę grania na automatach lub innych grach 

hazardowych przez respondentów w sytuacji, gdy inne osoby wygrywają.  

 17,4% badanym uczniom zdarza się grać w gry przez dłuższy czas, niż planowali, 

77,1% badanym nie zdarza się taka sytuacja a 3,9% badanych nie ma zdania na ten 

temat. Można więc stwierdzić, że co szóstemu badanemu uczniowi zdarza się grać 

w gry przez dłuższy czas, niż planował. 

Na podstawie przeprowadzonych badań można dojść do wniosku, że przemoc nie 

końca jest postrzegana przez młodzież jako problem społeczny. Przez wielu młodych ludzi 

jest traktowana jako po prostu świetna zabawa kosztem innych. Jednocześnie medialna 

„nagonka” na zjawisko przemocy szkolnej może prowadzić do dysonansu poznawczego 

u młodzieży. Z jednej strony młodzież świetnie się bawi robiąc komuś „psikusy”, a z drugiej 

strony te „niegroźne” jej zdaniem zachowania prezentowane są jako nieodpowiednie 

i niewłaściwe, a nawet przestępcze. Mimo tego,  młodzież chce się „lansować” w sieci 

internetowej i w mediach. Podobnie jest z piciem alkoholu i używaniem narkotyków. 

Młodzież pijąc alkohol nie postrzega tego w kontekście łamania norm społecznych. Z kolei 

narkotyki są dla młodych ludzi  zwykłymi używkami „imprezowymi”, a nie szkodliwymi 

i nielegalnymi „prochami”, jak narkotyki postrzegają ich rodzice i starsze pokolenie. Poza 

tym młodzież nie ma wiedzy o uzależnieniach behawioralnych, a więc o zagrożeniach 

„wpadania w pułapkę uzależnienia od czynności”, zwłaszcza w przypadku nadmiernego 

korzystania z komputera, telefonu, telewizora czy uprawiania hazardu. Jednocześnie takiej 

wiedzy nie mają także rodzice i nauczyciele. Dlatego też trudno oczekiwać od młodzieży 

racjonalnych zachowań w korzystaniu z danych urządzeń technicznych. 

Nie można również zapominać o tym, że pewną odpowiedzialność za problemy 

społeczne współczesnej młodzieży ponoszą w znacznej części media. Współcześnie dostęp do 

mediów prowadzi do tego, że niektóre zjawiska, które pojawiają się w szkole, stają się 

w danym czasie bardziej „modne”, a inne są marginalizowane. A zatem określone treści 

prezentowane w mediach „napędzają” zachowania młodzieży. (Tak było kilka lat temu, gdy 

młodzież szkolna „masowo” powiadamiała dyrektorów szkół o podłożeniu bomby. Dziś 

problem ten w zasadzie przestał istnieć, nie tylko ze względu na faktyczne zagrożenie 

terroryzmem, ale także z uwagi na to, że rodzice „dowcipnisiów” muszą płacić za akcję 

weryfikacji tej informacji).  
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Nie bez znaczenia jest także fakt, że dzisiejsza młodzież jest inną młodzieżą niż 

młodzież wcześniejszego pokolenia. Współczesna młodzież ma inne priorytety życiowe oraz 

zwraca uwagę na inne zjawiska społeczne. Stąd też niektóre zachowania mogą być przez 

młodzież postrzegane jako takie, które nadają młodym ludziom cech dorosłości, w co 

zdaniem młodzieży może „wpisywać się” także przemoc wobec innych, picie alkoholu, 

używanie narkotyków oraz posiadanie określonych dóbr materialnych, w tym telefonów, 

komputerów, laptopów, smartfonów, tabletów itp.  

Podsumowując można stwierdzić, że młodzież jest dobrym obserwatorem zjawisk 

zachodzących w społeczeństwie. Młodzież „nie boi się” mówić o sprawach trudnych, 

skomplikowanych, czy kontrowersyjnych. Dlatego też należy dobrze wsłuchać się w głos 

młodzieży (która w swym myśleniu nie jest zachowawcza, tylko innowacyjna), po to, aby 

w odpowiedni sposób realizować działania, które mogą przynieść pozytywny skutek 

w przyszłości.  

Należy tutaj zaznaczyć, że przeprowadzone badania mogą stać się bazą do podobnych 

badań, realizowanych w innym czasie i miejscu.  

 W zakończeniu należy podkreślić, że wyniki tych badań powinny zostać 

wykorzystane przez władze lokalne, które winny diagnozować problemy społeczne 

młodzieży. Samorząd terytorialny powinien podejmować działania na rzecz 

zapobiegania problemom społecznym wśród młodzieży, zmniejszenia rozmiarów tych, 

które aktualnie występują, a także zwiększenia zasobów niezbędnych do radzenia sobie 

z już istniejącymi problemami przy jednoczesnym zrozumieniu potrzeb społeczności 

lokalnej.  

Aby zdecydowanie zapobiegać problemom społecznym wśród młodzieży szkolnej 

należy: 

a) Systematycznie dokonywać monitoringu zjawisk przemocy w szkole, picia alkoholu 

i używania narkotyków (oraz innych substancji psychoaktywnych), a także zjawisk 

związanych z uzależnieniami behawioralnymi, wśród młodzieży szkolnej.  

b) Należy przygotować nauczycieli i pracowników szkół do działań w zakresie 

profilaktyki problemów społecznych. Powinno to być związane z integracją społeczną 

osób i instytucji zajmujących się problemami społecznymi, które powinny prowadzić 

do podnoszenia wiedzy o tych problemach, zrozumienia istoty tych problemów, 

a także przekonywania władz lokalnych o konieczności profilaktyki uzależnień 

chemicznych i behawioralnych. 

c) Samorząd terytorialny winien być bardziej stanowczy i innowacyjny w swych 
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działaniach na rzecz przeciwdziałania problemom społecznym wśród młodzieży, 

a także powinien przygotować w formie uchwał instrumenty prawne w celu 

skutecznego rozwiązywania tych problemów jak i generowania środków finansowych 

do prowadzenia działań profilaktycznych.  

d) Osoby decydujące o działaniach w sferze lokalnej powinny być stanowczo przekonane 

o potrzebie profilaktyki problemów społecznych, a osoby bezpośrednio realizujące 

działania w tym zakresie w szkołach powinny być nie tylko motywowane moralnie, 

ale także organizacyjnie i finansowo, aby ich dziania były bardziej skuteczne.  

e) Zaprezentowane badania na temat problemów społecznych w środowisku młodzieży 

szkolnej powinny stać się inspiracją do debat publicznych na temat problemów 

społecznych młodzieży szkolnej Miasta Rzeszowa, której organizatorami winni być 

Prezydent Miasta Rzeszowa, Komendant Wojewódzki i Miejski Policji, dyrektorzy 

i nauczyciele ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Rzeszowa, a także 

pracownicy uczelni wyższych w Rzeszowie. 

 

 


