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Młodzież a używki

Szybkie tem po przem ian zachodzących w św iecie, a w naszym kraju
w szczególności (gospodarka wolnorynkow a, zm iana system u ustrojow ego, dą
żenie do przynależności do Unii Europejskiej) rodzi różne sytuacje problem owe,
przed którym i stają rodzice, nauczyciele - w ychow aw cy1. Jednym z takich pro
blem ów je st sięganie przez dzieci i m łodzież po różnego rodzaju używki.
C elem artykułu je st zilustrow anie tego, w jakim wieku, gdzie, z jakich po
wodów i po jak ie używki polska m łodzież sięga najczęściej, a także, która z uży
wek je s t najbardziej rozpow szechniona w śród młodzieży. M ów iąc o używkach,
będziem y tu brać pod uw agę tytoń, alkohol, narkotyki.
O dpow iadając na te pytania autorka artykułu czerpała inform acje z badań
sw oich poprzedników, a także z badań własnych. B adania w łasne zostały prze
prow adzone w lutym 2001 roku w dw óch częstochow skich szkołach ponadpod
staw ow ych, na próbie badawczej sześćdziesięciu osób. B adana była m łodzież
w wieku siedem nastu lat. Tem atem badań była używ alność przez m łodzież uży
wek (tytoniu, alkoholu, narkotyków).

1. Młodzież a tytoń
Z tytoniem spotykam y się ju ż u przodków w spółczesnych Indian, dla któ
rych to stanow ił on dar bogów, a także był drogą naw iązyw ania z nimi kontak
tu2. Już wtedy tytoń był żuty, wąchany, a także zw ijany w papieros i połykany
z innym i środkam i halucynogennym i w celu odurzenia się. Do Europy tytoń
został przyw ieziony w 1496 roku przez Rom ano Pane — tow arzysza K. Kolum 
ba. Początkow o był on traktow any jako roślina ozdobna, później odkryto jego
w łaściw ości lecznicze, w zw iązku z czym stosow ano go jak o lek. Jako pierw szy
tytoń do Polski przyw iózł w 1650 roku Paw eł Uchański. W 1661 roku sejm pol1 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1984, s. 222.
2 R. Dahlke, Psychologia błękitnego dymka, Warszawa 1993, s. 14.

ski uznał, że tytoń nie je st szkodliw y dla zdrow ia i ustanow ił podatek od jego
używania. Dziś tytoń je s t środkiem ogólnodostępnym .
G łów nym alkaloidem tytoniu jest nikotyna. Jest to zw iązek chem iczny
o sym bolu C ioH i4N2 o bardzo silnych w łaściw ościach trujących. N ikotyna jest
środkiem łatw o wchłanianym do krw i. W pływ a to bardzo szkodliw ie na układ
nerwowy, oddechowy, krążenia, pokarm ow y oraz sprzyja ogólnem u zm niej
szeniu odporności organizm u. N ikotyna należy do trucizn najbardziej bezpo
średnio i szkodliw ie działających na układ nerwowy. O becny w dym ie tytonio
w ym alkohol m etylow y uszkadza nerw wzrokowy, pow odując niedow zroczność
tytoniow ą, a także działa szkodliw ie na nerw słuchowy. N ikotyna uszkadza rów 
nież w rażenia zm ysłow e, a w szczególności pogarsza funkcjonow anie zm ysłu
sm aku i węchu. Pow oduje, że człow iek nie panuje nad sferą em ocjonalną, szyb
ko się denerw uje i męczy, pogarsza się jego pam ięć, a także spada wydolność
intelektualna. Palenie tytoniu może pow odow ać rów nież stany depresyjne, lę
kow e i hipochondrię3.
Pom im o że palenie papierosów jest szkodliwe, to jednak szacuje się, że
w roku 1994 paliło papierosy około 10 -1 2 min Polaków, w tym 3 - 4 min ko
biet. N ajgorsze je s t to, że pali rów nież m łodzież, a także dzieci. M łodzieży do
starcza on w ielu „pozytyw nych” doznań. Papieros traktow any je s t przez nich
jako atrybut niezależności, dorosłości, pew ności siebie. Służy popraw ie relacji
z otoczeniem , ułatw ia odreagow anie stresów zw iązanych z obrazem własnej
osoby. N iektórym osobom spraw ia przyjem ność sam a czynność — cerem onia
palenia, kupow ania i trzym ania w ręku papierosa, delektow anie się jego sm a
kiem i zapachem 4.
O statnio jed n ak palenie wśród m łodzieży staje się coraz pow ażniejszym
problem em . Pierw sze próby palenia podejm ow ane są najczęściej ju ż przez
uczniów szkoły podstaw ow ej5. W szelkie badania w skazują na to, że do pierw 
szego kontaktu m łodzieży z tytoniem dochodzi m iędzy jedenastym a trzynastym
rokiem życia. N iektórzy pierw szego papierosa próbują ju ż w I - III klasie szkoły
podstaw ow ej, czyli m iędzy siódm ym a dziesiątym rokiem życia, i są to najczę
ściej dzieci z rodzin niżej sytuow anych6. W środow isku dziew cząt niedostoso
w anych społecznie inicjacja tytoniow a m a m iejsce m iędzy 10 a 11 rokiem życia,
a naw et m iędzy szóstym a siódm ym rokiem życia7.

3 Cz. Cekiera, Toksykologia: narkomania, lekomania, alkoholizm, nikotynizm, Warszawa
1985, s. 58.
4 M. Hańska, Chrońmy dzieci przed nikotyną, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”
1994, n r 3, s. 1 8 -2 1 .
5 M. Suwała, Palenie tytoniu wśród młodzieży. Metoda ograniczania, „Lider” 1997, nr
7 -8 .
6 G. Durka, Papierosy w tornistrach, „Problemy Alkoholizmu” 2000, nr 1, s. (II).
7 S. Moczydłowski, Problem nikotynizmu wśród dziewcząt niedostosowanych społecznie,
„Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1994, nr 9, s. 33.

Do pierw szego kontaktu z tytoniem najczęściej dochodzi w tow arzystw ie
kolegów i koleżanek. Zdarza się również, że m łodzież po pierw szego papierosa
sięga z własnej inicjatywy, a często i osoby dorosłe przyczyniają się do tego.
Jeśli chodzi o motywy, dla których młodzi ludzie sięgają po papierosy, to
m ożna tu wyróżnić:
— chęć dorów nania rów ieśnikom lub też w kupienie się do zam kniętego kręgu
grup nieform alnych,
— dodanie pew ności sobie i chęć zaim ponow ania innym,
— chęć naśladow ania innych,
— przekora, bunt przeciw autorytetom ,
— traktow anie papierosa jako lekarstw a przeciw frustracjom 8.
Bardzo często jed nak okazuje się, że głów nym pow odem sięgnięcia po papiero
sy jest: ciekaw ość oraz chęć dorów nania rówieśnikom . Do pierw szego kontaktu
z tytoniem najczęściej dochodzi w klubach, pubach, w szkole ukradkiem w szat
ni lub toalecie, na w ycieczce, na biwaku9.

Wykres 1. Liczba osób mająca za sobą inicjację z używkami (%)

Źródło: badania własne.
Niestety, w czesna inicjacja i wczesne rozpoczęcie palenia papierosów nie
sprzyja zdrowiu. Im wcześniej człow iek zaczyna palenie, tym je st w iększe praw 
dopodobieństw o, że szybciej się uzależni od tego środka, a poza tym nikotynizm
je st drogą do innych uzależnień10.
8 A. Markiewicz, Nikotynizm drogą do innych uzależnień, Koszalin 1988, s. 2 4 -2 5 .
9 G. Durka, dz. cyt., s. (II).
10A. Markiewicz, Środki odurzające a młodzież, Warszawa 1996, s. 13.

Jeśli więc chodzi o wiek inicjacji z tytoniem, to często się zdarza, że ma ona
m iejsce bardzo wcześnie. Jednak pom imo tego, że m łodzież po tytoń sięga
w m łodszym wieku, to i tak okazuje się, że inicjację tytoniow ą m a za sobą
m niejsza liczba m łodzieży niż inicjację alkoholową.
O kazuje się, że alkohol je st w śród m łodzieży używ ką popularniejszą od ty
toniu.

2. Młodzież a alkohol
Słow o alkohol pochodzi najprawdopodobniej od któregoś z dw óch słów
arabskich: al-kuhl (antym on, delikatny, drobny proszek) lub al-ghul (zły duch).
Z daniem antropologów alkohol towarzyszy ludziom praktycznie od zawsze,
pełniąc początkow o funkcje fizjologiczne (np. redukcja bólu, zm ęczenia), psy
chologiczne (np. redukcja lęku, odprężenie, odblokow anie), a także społeczne,
gdzie alkohol ułatw iał naw iązyw anie kontaktów oraz sprzyjał integracji w gru
pie. Był rów nież elem entem obrzędów i praktyk religijnych. Z czasem zaczął on
także pełnić funkcje ekonom iczne i polityczne.
Pierw sze napoje alkoholow e pow stały w sposób niezam ierzony i przypad
kowy w wyniku ferm entacji w inogron (wino) i ziarna jęczm ienia (piwo). Trudno
je st jednoznacznie ustalić, kto i kiedy otrzym ał po raz pierw szy czysty alkohol
(destylat). Jest bardzo praw dopodobne, że znali go ju ż kapłani w starożytnym
Egipcie. Jednak na dużą skalę zaczęto go w Europie uzyskiw ać w VIII w. n.e.,
początkow o z żyta, a od połowy X V III w. n.e. z ziem niaków 11.
Polacy zaw sze używ ali dużo alkoholu, ale nigdy w takich ilościach jak
obecnie. W edług J. R aczkowskiej w 1958 r. statystyczny m ieszkaniec naszego
kraju w ypijał rocznie w przeliczeniu na spirytus 1,5 litra alkoholu, w latach
pięćdziesiątych około 5 litrów, w 1980 roku 8,6 litra, w system ie zakupów na
kartki nieco ponad 6 litrów alkoholu legalnie w yprodukow anego, w 1989 r. ju ż
około 7 litrów. Z badań Instytutu Psychiatrii i N eurologii wynika, iż w 1991 ro
ku przeciętny Polak zużyw ał średnio 9,5 litra spirytusu. W Polsce niem al w szy
scy p iją alkohol. W 1989 roku abstynencję deklarow ało 20% badanych, a ju ż
w 1992 r. tylko 10%. Najczęściej sięgają po alkohol biedni i bogaci, zdecydow a
nie rzadziej średnio sytuowani. Dużo p iją rów nież bezrobotni. C oraz częściej
i coraz intensywniej pije alkohol m łodzież, także szkolna. O bniża się wiek dzieci
pijących alkohol oraz w zrasta tendencja do picia nieum iarkow anego12.
W Polsce w 1995 i 1999 roku Instytut Psychiatrii i N eurologii w ram ach
m iędzynarodow ego program u badaw czego ESPAD przeprow adził ogólnopolskie
badania ankietow e w śród młodzieży. Badania te zostały przeprow adzone na

1*B. Woronowicz, Alkoholizm jest chorobą, Warszawa 1998, s. 5.
I2J. Raczkowska, Nadużywanie alkoholu zagrożeniem rozwoju dzieci i młodzieży, „Pro
blemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1994, s. 3 - 4.

ogólnopolskiej próbie losowej uczniów klas I i III szkół ponadpodstaw ow ych,
celem badań było skoncentrow anie się na używ alności przez polską m łodzież
substancji psychoaktyw nych. Z badań tych wynika, że najbardziej rozpow szech
n io n ą używ ką w śród młodzieży, podobnie jak u dorosłej części społeczeństw a
je st alkohol. O kazuje się, że próby picia m a za so bą 90,3% pierw szoklasistów
i 96,6% trzecioklasistów (tabela 1).

Tabela 1. Picie napojów alkoholowych przez uczniów w (%)

K iedykol
w iek
W ciągu
ostatniego
roku
W ciągu
ostatnich 30
dni

Klasy pierwsze
1995 rok
1999 rok
92,8
90,3

Klasy trzecie
1995 rok
1999 rok
96,5
96,6

77,3

82,0

98,0

93,8

50,4

61,1

65,6

78,1

Źródło: J. Sierosław ski, A. Zieliński, M łodzież a alkohol, „Św iat Problem ów ” 2000, nr 9, s. 4.
O kazuje się, że w iększość dzieci i m łodzieży do szesnastego roku życia ini
cjację m a ju ż za sobą. B adania te w skazują rów nież na to, że w ciągu ostatnich
4 lat w zrósł odsetek konsum entów napojów alkoholow ych, i to zarów no w śród
pierw szoklasistów , ja k i trzecioklasistów.
B adania ESPA D -em 13 pokazują także, że w ostatnich latach nastąpił wzrost
rozpow szechnienia picia w śród dziew cząt14, i to zarów no w stosunku do chłop
ców, ja k i w stosunku do sw oich matek. O kazuje się bowiem , że m łode dziew 
czyny praw ie dw uipółkrotnie częściej od swoich m atek w cześniej poznały sm ak
alkoholu15.
Jeśli chodzi o alkoholow y napój inicjacyjny, to je st nim piwo. Piw o je st bo
w iem , ja k deklaruje m łodzież, alkoholem najbardziej dostępnym . P oza tym m ło

13 ESPAD - Europejski program badań nad używaniem alkoholu i środków odurzających
przez młodzież szkolną. Jest to kwestionariusz, dzięki któremu bada się używalność
przez młodzież używek w całej Europie.
14 J. Sierosławski, A. Zieliński, Młodzież a alkohol, „Świat Problemów” 2000, nr 9 , s. 4
-5 .
15 J. Sierosławski, A. Zieliński, Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięć
dziesiątych. Seria „Alkohol a zdrowie”, nr 23, Warszawa 1999, s. 173.

dzież do picia tego trunku zachęca reklam a, a także puby piw ne, które pow stają
w pobliżu szkół; coraz częściej łam ana jest rów nież norm a praw na zakazująca
sprzedaw ania napojów alkoholowych nieletnim 16.
Piwo je s t alkoholem inicjacyjnym , bo je st łatwo dostępne, a także bardzo
często nie je st traktow ane jako alkohol i istnieje przyzw olenie na jego spoży
wanie. Tym czasem jeden mały kufel (250 g) piwa, lam pka w ina (100 g)
i kieliszek wódki (25 g) to zawsze ta sam a ilość alkoholu (10 g) E T O H 17.
O kazuje się, że najczęściej przy jednej okazji m łodzież m łodsza (I klasa)
w ypija do 0,5 litra piwa, a trzecioklasiści najczęściej przy jed n y m spotkaniu piją
od 0,5 litra do 1 litra18.
Do inicjacji alkoholow ej, jak w skazują różne badania, najczęściej dochodzi
na im prezie, na w ycieczce szkolnej. Głów nie w tow arzystw ie kolegów i koleża
nek. N atom iast głów nym m otyw em sięgnięcia po alkohol je s t ciekaw ość i chęć
odurzenia s ię 19.
Pisząc o nastolatkach i alkoholu, należy rów nież przyjrzeć się tem u, jakie
wzory picia preferuje polska m łodzież. A. Podgórecki w yróżnia co najmniej trzy
wzory picia alkoholu. Rytualistyczny — zw iązany z cerem oniam i religijnym i,
towarzyski — który polega na tym, że picie alkoholu daje poczucie wspólnoty,
oparcia, w zajem nego dostrzegania się oraz ewentualnej w zajem nej, pozytywnej
sam ooceny, a także utylitarny ■
— polega on na tym, że pijem y alkohol w jakim ś
określonym celu, np. aby uśm ierzyć ból żołądka, ogrzać się czy rozładow ać
napięcie em ocjonalne20.
W naw iązaniu do tej typologii okazuje się, że w piciu nastolatków m ieszają
się różne wzory. N ajw yraźniej zaznacza się rys tow arzyski —• piją, żeby być
razem , bliżej odczuw ać siebie wzajem nie, być we w spólnocie. Jest tu także rys
utylitarny są napięci, zestresow ani, chcą się rozluźnić i wiedzą, że alkohol jest
odpow iednim środkiem do tego celu. W piciu nastolatków w yróżnia się rów nież
m om ent rytualny — przez picie podkreślają sw oją odrębność pokoleniow ą, piją
głów nie piw o i zażyw ają narkotyki po to, aby słuchać i tańczyć hip-hop. Jeśli
chodzi o sposób picia nastolatków, to m ożem y m ów ić o m ieszanym w zorze towarzysko-utylitarno-rytualistycznym, z przew agą tego pierw szego21.
O kazuje się, że m łodzież coraz wcześniej i częściej sięga po alkohol. Jest to
zjaw iskiem bardzo niebezpiecznym , poniew aż działanie alkoholu na młody or
ganizm m a szczególnie destrukcyjny charakter, i to zarów no w płaszczyźnie

16Tamże, s.66.
17 J. Mellibruda, Tajemnice ETOH, Warszawa 1993, s. 4 - 5.
18 J. Sierosławski, A. Zieliński, dz. cyt., s. 5.
19 J. Raczkowska, dz. cyt., s. 4 - 5.
20 A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, Warszawa 1969, s. 193.
21 J. Sierosławski, A. Zieliński, dz. cyt., s. 140.

fizjologicznej, ja k i psychologicznej. A intensyw ne picie w m łodym wieku po
woduje znaczne skrócenie czasu potrzebnego do uzależnienia się22.

3. Młodzież a narkotyki
H istoria narkotyków i narkom ania sięga bardzo odległych i legendarnych
czasów, zjaw isko narkom anii występow ało w wielu krajach i strefach geo
graficznych, częściej w strefie gorącej, gdyż tam upraw iano rośliny i krzewy
m ające w łaściw ości odurzające. N arkom ania pojaw iała się, nasilała u niektórych
ludów i w pew nych cyw ilizacjach starożytnych i tak przetrw ała aż do naszych
czasów. Praw dopodobnie najstarszym i narkotykam i są: opium , m arihuana i ko
kaina23.
N arkom ania w Polsce nie je st zjaw iskiem nowym . W ystępow ała ju ż przed
I w ojną św iatow ą oraz w okresie m iędzywojennym . W tedy jed n ak dotyczyła
środow isk elitarnych, ulegali jej między innym i artyści, lekarze, pisarze, a naj
częściej przyjm ow anym i środkam i odurzającym i były: opium , m orfina, eter.
M ożna więc pow iedzieć, że początkow o ulegały jej osoby dorosłe. Problem em
społecznym stała się ona na początku lat sześćdziesiątych i siedem dziesiątych,
co było zw iązane z ruchem hippisów i działaniem innych grup nieform alnych.
U żyw anie środków odurzających stało się wtedy popularne nie tylko w śród do
rosłych, ale przede w szystkim w śród dzieci i m łodzieży24.
W ostatnich latach polska m łodzież oprócz tytoniu i alkoholu coraz częściej
sięga po narkotyki. O kazuje się również, że zjaw isko odurzania się wśród m ło
dzieży m a m iejsce nie tylko na im prezach i w klubach, czy naw et w szkole, ale i
w dom ach dziecka25.
W edług inform acji pochodzących z M inisterstw a Edukacji Narodowej
w 1978 r. liczbę uczniów odurzających się szacow ano na 1448 osób, a w 1985 r.
ju ż na 5176 osób26. N atom iast ostatnie dane z 1996 roku m ów ią, że liczba odu
rzających się uczniów wynosi 9280 osób27.

22 Tamże, s. 66
23 Cz. Cekiera, dz. cyt., s. 14.
23S. Dimoff, S. Carper, Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki, Warszawa 1994,
s. 170.
24 S. Dimoff, S. Carper, Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki, Warszawa 1994,
s. 170.
25 S. Perzanowski, SQN, czyli narkotyki w domu dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 1, s. 22 - 27.
26 B. Kamińska-Busko, Młodzież zagrożona uzależnieniem, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1996, nr 1, s. 15.
27 J. Rogala-Obłękowska, Młodzież i narkotyki, Warszawa 1999.

N im om ów ię, w jak im w ieku i po jakie narkotyki polska m łodzież sięga naj
częściej, przedstaw ię klasyfikację środków narkotycznych.
Istnieje w iele klasyfikacji narkotyków, jed n ak taki najbardziej ogólny po
dział to podział ze w zględu na pochodzenie tych środków i tu wyróżniamy:
środki naturalne — pochodzenia roślinnego, i środki syntetyczne — otrzy
m yw ane drog ą chem iczną28.
Jednak najbardziej aktualną klasyfikację narkotyków proponuje A. Tyler.
G łów nym kryterium tego podziału jest sposób, w jaki środki narkotyczne od
działują na organizm i psychikę, a także jest to podział, który uw zględnia nowe
rodzaje uzależnień. N arkotyki dzieli się tu na:
•
opiaty,
•
psychostym ulatory:
am fetam ina,
kokaina,
khat,
•
halucynogeny (LSD),
•
konopie indyjskie (m arihuana, haszysz),
•
inhalanty (kleje, rozpuszczalniki),
•
środki uspokajająco-przeciw bólow e,
•
steroidy anaboliczne,
•
nikotyna.
Najbardziej jednak popularnym i narkotykam i w śród m łodzieży są: m arihu
ana i haszysz, LSD i am fetam ina.
M arihuana i haszysz to konopie indyjskie. Środki te pow odują rozluźnienie,
błogostan, czasam i euforię, poczucie spow olnienia czasu.
LSD je st to narkotyk pochodzenia syntetycznego. W yw ołuje halucynacje
w zrokow e i słuchow e (widzi się dźwięki i słyszy kolory), a także zaburzenia
odczucia czasu i przestrzeni. Działanie tych środków zależy od nastaw ienia
człow ieka, czasem halucynacje przybierają postać koszm aru.
A m fetam ina to narkotyk syntetyczny. Jest to silny środek pobudzający. M a
silne działanie stym ulujące, znosi zm ęczenie, pow oduje utratę łaknienia i po
trzeby snu, w zm aga aktyw ność, czasow o zw iększa pojem ność pam ięci i ułatwia
zapam iętyw anie, zw iększa uw agę i zdolność koncentracji, w praw iając osobę
zażyw ającą w stan euforyczny. Po jej zażyciu odczuw a się ogrom ny przypływ
energii. Po fazie podniecenia następuje jednak depresja. D ługotrw ałe branie tego
środka prow adzi do bezsenności, depresji, a także psychoz, tzw. psychoz am fe
tam inow ych29.

28 Cz. Cekiera, dz. cyt., s. 54.
29J. Rogala-Obłękowska, dz. cyt., s. 12 - 20.

A m fetam ina ze względu na sw oją zdolność do zw iększania pojem ności pa
mięci często używ ana je s t przez studentów w czasie sesji egzam inacyjnej oraz
m aturzystów. N ajw iększą popularnością, ja k w skazują różne badania, cieszą się
jed n ak m arihuana i haszysz.
N arkotyki te są łatw o dostępne, dlatego też najczęściej s ą narkotykam i ini
cjacyjnym i30.

Wykres 2. Narkotyki inicjacyjne wśród młodzieży
17 %
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FI
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Źródło: badania własne.
Po narkotyki sięga nie tylko młodzież szkół średnich, ale i uczniowie szkół
podstawowych. Z badań przeprowadzonych przez Cz. Cekierę w latach osiem 
dziesiątych wynikało, że inicjacja z narkotykami ma najczęściej m iejsce między
16 a 20 rokiem życia31, ale współczesne badania na ten tem at mówią, że inicjacja
z narkotykam i m ają ju ż uczniowie szkół podstawowych w wieku 1 1 - 1 4 lat32.
Jeśli chodzi o miejsce, w którym dochodzi do inicjacji m łodzieży z narkoty
kami, są to najczęściej imprezy i koncerty33. A głównymi motywam i, dla których
m łodzież sięga po raz pierwszy po narkotyki, są: chęć odurzenia, nuda, wpływ
grupy rówieśniczej oraz ucieczka od problemów natury zewnętrznej i wewnętrz
nej34.
M ożna stwierdzić, co zresztą potw ierdzają liczne badania, że najbardziej po
pularną używ ką wśród polskiej młodzieży ja k i również wśród m łodzieży państw
europejskich je st alkohol. Głównie piwo, które najczęściej jest alkoholem inicja
cyjnym. Biorąc natom iast pod uwagę wszystkie używki (tytoń, alkohol, narkoty
ki), to okazuje się, że m łodzież po te środki sięga poza dom em , w towarzystwie
30 B. Kamińska-Busko, dz. cyt., s. 16.
31 Cz. Cekiera, dz. cyt., s. 252.
32 J. Rogala-Obłękowska, dz. cyt., s. 21.
33 T. Biernat, Poradnictwo, „Wychowanie na co dzień”, Warszawa 2000, nr 10 - 11,
s. 52.
34 S. Dimoff, S. Carper, dz. cyt., s. 6 5 -7 1 .

kolegów i koleżanek, a głównymi powodami, dla których ich próbuje jest w pier
wszej kolejności ciekawość, chęć spróbowania, nuda, wpływ grupy rówieśniczej,
czasem też ucieczka od problemów.

