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Wstęp  

W raporcie przedstawiono analizę wyników badań dotyczących podstawowych problemów 

społecznych w środowisku osób dorosłych oraz młodzieży szkolnej w gminie Bychawa. 

Szczególną uwagę zwrócono na zjawisko używania substancji psychoaktywnych, problem 

uzależnień oraz zagrożenia wynikające z korzystania z mediów (w tym cyberprzemoc).   

Opinie mieszkańców na temat problemów gminy uzyskane zostały wśród dwóch grup 

mieszkańców: 

1) dorośli mieszkańcy 

2) młodzież szkolna 

Badania prowadzone były na terenie miasta i gminy Bychawa w 2018 roku. Przedstawione 

dane zostały zebrane w drodze badania ankietowego oraz ustrukturalizowanych wywiadów 

prowadzonych w losowo wybranych gospodarstwach domowych. Dane zostały uzupełnione 

o informacje internetowe oraz rozmowy z urzędnikami gminy. 

Łącznie zbadano 200 uczniów: 100 uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych 

oraz 100 uczniów szkół średnich na terenie gminy Bychawa. Wywiady przeprowadzono w 200 

gospodarstwach domowych. Dokonano analizy 20 dokumentów w formie papierowej 

i elektronicznej. 
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1. Charakterystyka gminy Bychawa 

1.1. Powierzchnia 

Gmina Bychawa jest gminą miejsko-wiejską usytuowaną w województwie lubelskim, 

w powiecie lubelskim. Siedzibą gminy jest miasto Bychawa. Obszar gminy obejmuje 

146,19 km2, co stanowi 8,7% powierzchni powiatu. 85% powierzchni gminy stanowią użytki 

rolne, a 8% użytki leśne. Gmina położona jest u zbiegu rzek Kosarzewka i Gałęzówka, w części 

Wyżyny Lubelskiej zwanej Wyniosłością Giełczewską. 

Gmina Bychawa znajduje się w południowej części powiatu lubelskiego i sąsiaduje 

z pięcioma gminami powiatu: od północy z gminami Strzyżewice i Jabłonna, od wschodu 

z gminą Krzczonów oraz od południa z gminą Zakrzew i gminą Wysokie. Od południowego 

wschodu gmina Bychawa graniczy z gminą Zakrzówek należącą do powiatu kraśnickiego.    

Na terenie gminy Bychawa znajduje się 36 sołectw: Bychawka Pierwsza, Bychawka Druga, 

Bychawka Druga – Kolonia, Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia – Kolonia, Gałęzów, 

Gałęzów – Kolonia Pierwsza, Gałęzów – Kolonia Druga, Grodzany, Józwów, Kosarzew 

Dolny – Kolonia, Leśniczówka, Łęczyca, Marysin, Olszowiec, Olszowiec – Kolonia, Osowa, 

Osoba – Kolonia, Podzamcze, Romanów, Skawinek, Kowersk, Stara Wieś Pierwsza, Stara 

Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia, Urszulin, Wandzin, Wincentówek, Wola Duża, Wola Duża – 

Kolonia, Wola Gałęzowska, Wola Gałęzowska – Kolonia, Zadębie, Zaraszów, Zaraszów – 

Kolonia, Zdrapy. Siedziba Gminy – miasto Bychawa, podzielone jest na dwa osiedla (nr 1 oraz 

nr 2).  

 

1.2. Ludność 

Gmina Bychawa ma 11 761 mieszkańców, z czego 51,3% stanowią kobiety, a 48,7% 

mężczyźni. W latach 2002-2017 liczba mieszkańców zmalała o 5,7%. Średni wiek 

mieszkańców wynosi 41,1 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców 

województwa lubelskiego oraz porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. 

Mieszkańcy gminy Bychawa zawarli w 2017 roku 64 małżeństwa, co odpowiada 5,4 

małżeństwom na 1000 mieszkańców. Jest to więcej od średniej wartości dla województwa 

lubelskiego oraz więcej od średniej wartości dla Polski. W tym samym okresie odnotowano 1,4 

rozwodów przypadających na 1000 mieszkańców. 27,2% mieszkańców gminy Bychawa jest 

stanu wolnego, 59,4% żyje w małżeństwie, 2,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 10,3% to 

wdowy/wdowcy. 
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Gmina Bychawa ma ujemny przyrost naturalny wynoszący -36. Odpowiada to przyrostowi 

naturalnemu -3,05 na 1000 mieszkańców gminy Bychawa. W 2017 roku urodziło się 107 dzieci, 

w tym 48,6% dziewczynek i 51,4% chłopców. Średnia waga noworodków to 3 377 gramów. 

Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń żywych do liczby 

zgonów wynosi 1,10 i jest znacznie większy od średniej dla województwa oraz znacznie 

większy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. 

W 2017 roku zarejestrowano 102 zameldowań w ruchu wewnętrznym i 146 wymeldowań, 

w wyniku czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla gminy Bychawa -44. W tym samym 

roku 2 osób zameldowało się z zagranicy oraz zarejestrowano 3 wymeldowań za granicę – daje 

to saldo migracji zagranicznych wynoszące -1. 

61,5% mieszkańców gminy Bychawa jest w wieku produkcyjnym, 17,4% w wieku 

przedprodukcyjnym, a 21,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.  

 

1.3. Szkolnictwo 

Na terenie gminy Bychawa znajdują się 2 przedszkola, 5 szkół podstawowych, zespół szkół 

zawodowych oraz zespół szkół średnich:  

1. Samorządowe Przedszkole nr 1 w Bychawie 

2. Przedszkole Niepubliczne „Akademia Poziomkowa” w Bychawie 

3. Szkoła Podstawowa w Bychawie  

4. Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej 

5. Szkoła Podstawowa im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej 

6. Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce 

7. Szkoła Podstawowa im. Ks. Dominika Maja w Zaraszowie  

8. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Bychawie 

9. Zespół Szkół im ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie 

2 843 mieszkańców gminy znajduje się w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata). Według 

Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 15,0% ludności posiada wykształcenie wyższe, 

2,7% wykształcenie policealne, 9,4% średnie ogólnokształcące, a 18,5% średnie zawodowe. 

Wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymuje się 22,5% mieszkańców gminy 

Bychawa, gimnazjalnym 5,9%, natomiast 24,0% podstawowym ukończonym. 1,9% 

mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem szkoły podstawowej. 
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Wykres 1. Poziom wykształcenia w gminie Bychawa (źródło: Narodowy Spis Powszechny, 

2011). 

W porównaniu do całego województwa lubelskiego, mieszkańcy gminy Bychawa 

mają nieznacznie niższy poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w gminie 

Bychawa największy odsetek ma wykształcenie podstawowe ukończone (25,4%) 

oraz wyższe (17,6%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe 

(28,0%) oraz podstawowe ukończone (22,5%). 

 

1.4. Przemysł i rynek pracy 

W gminie Bychawa na 1000 mieszkańców pracuje 121 osób. 58,6% wszystkich 

pracujących to kobiety, a 41,4% mężczyźni. Zarejestrowane w gminie bezrobocie wynosiło 

w 2017 roku 10,0% (11,5% wśród kobiet i 8,8% wśród mężczyzn). 

W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gminie wynosiło 3 527,13 

PLN, czyli 77.90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. W grupie 

aktywnych zawodowo mieszkańców gminy 647 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, 

a 346 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów 

do pracy wynosi -301. 

63,2% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Bychawa pracuje w sektorze rolniczym 

(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 12,3% w przemyśle i budownictwie, 

9,3% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie 

i gastronomia, informacja i komunikacja), a 0,9% pracuje w sektorze finansowym (działalność 

finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 
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2. Opis przeprowadzonych badań 

2.1. Metoda – sondaż diagnostyczny 

W badaniach młodzieży posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, która pozwala 

na rzetelne i szybkie zebranie danych. W tym celu, wykorzystano autorskie narzędzie –

kwestionariusz, który składał się z  71 pytań zamkniętych, z podaną kafeterią odpowiedzi.  

Badania zostały przeprowadzone w październiku 2018 roku wśród uczniów siódmych 

i ósmych klas szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół średnich. Badania zrealizowano 

w ścisłej współpracy z nauczycielami i dyrekcją szkoły. Przed wypełnieniem ankiety młodzież 

została poinformowana o anonimowości i dobrowolności udziału w badaniu. 

W badaniach dorosłych mieszkańców gminy, posłużono się metodą wywiadu, który 

dotyczył takich zagadnień jak: poczucie bezpieczeństwa na terenie gminy, rynek pracy                               

i bezrobocie, możliwości rozwoju, szkolnictwo, używanie substancji psychoaktywnych przez 

mieszkańców gminy oraz spędzanie wolnego czasu. Łącznie zbadano dorosłych przedstawicieli 

200 gospodarstw domowych z terenu gminy. 

 

2.2. Osoby badane 

W badaniach wzięło udział 200 uczniów wywodzących się z różnych środowisk, w tym 

100 uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz 100 uczniów szkół średnich 

w gminie Bychawa. Ankieta została przeprowadzona w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 

Badania mieszkańców prowadzone były wśród dorosłych osób z losowo wybranych 200 

gospodarstw domowych. 
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2.3. Wyniki badań 

2.3.1. Problemy społeczne w świadomości dorosłych mieszkańców gminy 

W poniższej tabeli zaprezentowano problemy społeczne, na które wskazywali dorośli 

mieszkańcy gminy. Poszczególne zmienne, badani oceniali na skali 1-5, przy czym 5 oznaczało 

wysokie natężenie problemu, a 1 brak problemu.  

 

 Problem Średnia ocena 

1. Bezrobocie 4,32 

2. Uzależnienie od alkoholu 4,20 

3. Przemoc domowa 4,18 

4. Wyjazdy zagraniczne w poszukiwaniu pracy 3,50 

5. Przemoc w szkole 3,21 

6. Niepełnosprawność 3,15 

7. Uzależnienie od narkotyków 3,10 

8. Przestępczość 3,09 

9. Ubóstwo 3,00 

10. Uzależnienie od komputera 2,51 

11. Zanieczyszczenie środowiska 2,20 

12. Bezdomność 1,15 

Tabela 1. Hierarchia problemów społecznych w gminie Bychawa – oceny dorosłych 

respondentów. 

 

Za najpoważniejsze problemy w gminie uznano: bezrobocie, uzależnienie od alkoholu 

oraz przemoc domową. Za przeciętnie ważne problemy ankietowani uznali: wyjazdy 

zagraniczne w poszukiwaniu pracy, przemoc w szkole i niepełnosprawność. Przemoc szkolna 

znalazła się na piątym miejscu. Najmniejsze znaczenie dla mieszkańców gminy ma 

zanieczyszczenie środowiska oraz bezdomność.  

Należy zwrócić uwagę na fakt, że uzależnienie od komputera znalazło się na trzecim od 

końca miejscu, gdy w szkole opisuje się ten problem jako jeden z najważniejszych. Ponadto, 

najpoważniejsze problemy w gminie według dorosłych respondentów, czyli bezrobocie, 

uzależnienie od alkoholu i przemoc domowa stanowią zjawiska, które są ze sobą powiązane 

i współzależą od siebie.  

 



7 
 

2.3.2. Zagrożenia społeczne w percepcji młodzieży szkolnej  

2.3.2.1. Przemoc i agresja 

 

 

Wykres 2. Opinie młodzieży na temat występowania zjawiska przemocy w szkole. 

 

Z zamieszczonych powyżej danych wynika, że ogółem 92% wszystkich badanych 

uczniów zauważa, iż w szkole występuje zjawisko przemocy. Innego zdania jest tylko 8% 

badanych. Ci nie zauważają, aby w ich szkołach dochodziło do aktów przemocy, czy agresji.  

 

Formy przemocy 

W szkole 

Szkoła podstawowa Szkoły średnie % ogółem 

Dziewczęta% Chłopcy % Dziewczęta % Chłopcy % 

Przezywanie  60,0  51,9  48,0  23,3  45,8 

Wyśmiewanie  53,0  31,6  22,0  39,2  36,5 

Izolowanie w 

klasie 
 12,5  21,0  11,6  27,3  18,1 

Grożenie, 

zastraszanie 
 65,0  48,0  52,0  46,9  52,9 

Wymuszanie 

pieniędzy 
 28,0  32,3  25,7  39,9  31,4 

Podstawianie nóg  42,0  30,3  25,8  34,8  33,2 

Wykręcanie rąk  32,0  48,9  34,6  23,3  34,7 

Bicie, kopanie lub 

popychanie 
 35,0  58,1  48,0  65,2  51,6 

Tabela 2. Opinie badanych na temat form przemocy występujących w szkole. Uwaga: Liczba 

badanych nie sumuje się, gdyż mieli możliwość wyboru więcej niż jedną odpowiedź.  

85%

15%

Tak Nie
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Z zaprezentowanych wypowiedzi respondentów wynika, że ponad połowa badanych 

uczniów (51,6%) stwierdziło, iż w szkole obserwują takie zachowania, jak: bicie, kopanie                         

i popychanie. Oznacza to, że ponad połowa respondentów zauważa przejawy przemocy 

fizycznej. Dodatkowo 34,7% badanych zauważa, że jedni uczniowie innym wykręcają ręce, zaś 

33,2% twierdzi, że uczniowie wzajemnie podstawiają sobie nogi. To także przejawy przemocy 

fizycznej.  

Na podstawie bardziej wnikliwej analizy materiału badawczego można stwierdzić, że 

przemoc fizyczna jest obserwowana w podobnym stopniu przez uczniów szkoły podstawowej, 

jak i przez uczniów szkół średnich. Przy czym chłopcy, zwłaszcza zaś chłopcy  

ze szkół średnich częściej niż dziewczęta zauważają takie zachowania, jak: bicie, kopanie, 

popychanie. 

Także ponad połowa respondentów (52,9%) zauważa takie przejawy przemocy 

psychicznej, jak grożenie i zastraszanie. Inne przejawy przemocy psychicznej rzadziej są 

obserwowane prze respondentów. Niemniej jednak, należy zauważyć, że aż 45,8% badanych 

obserwuje przezywanie, natomiast 36,5% zauważa, że uczniowie wyśmiewają się, zaś 31,4% 

twierdzi, że wymuszają pieniądze.  

Wniosek z tego, że nasilenie przemocy psychicznej jest tak samo wysokie, a może nawet 

nieco wyższe, jak nasilenie przemocy fizycznej. Przy czym takie zachowania, jak przezywanie, 

czy grożenie i zastraszanie nieco częściej obserwowane są przez uczniów szkoły podstawowej. 

Także wykręcanie rąk nieco częściej ma miejsce w szkole podstawowej. Natomiast bicie, 

kopanie i popychanie częściej obserwowane jest przez uczniów szkół średnich.  

 

Wykres 3. Odczuwalny stopień bezpieczeństwa w szkole. 
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Do określenia stopnia bezpieczeństwa uczniów w szkole użyto skali ocen od 1-10, gdzie 

1 oznacza wcale, a 10 – bardzo bezpiecznie. Z zamieszczonych powyżej danych wynika, że 

większość badanych uczniów czuje się bezpiecznie w szkole. Średni stopień poczucia 

bezpieczeństwa w szkole wynosi 7. Poważnie zagrożeni czują się pojedynczy uczniowie 

(jednostki) ok. 5% grupy badanej.  

     Należy wziąć jednak pod uwagę, że przeciętnie zagrożeni stanowią ok. 20% populacji co 

jest wynikiem porównywalnym z innymi szkołami w Polsce, jednak wskazującym na 

konieczność podjęcia specyficznych działań profilaktycznych. 

 

Wykres 4. Odpowiedzi na pytanie, czy młodzież słyszała o cyberprzemocy.  

 

     Z powyższego wykresu wynika, iż większość młodzieży w wieku szkolnym słyszała 

o zjawisku cyberprzemocy. Zaledwie 15% uczniów nie spotkało się z tym pojęciem.  

 

Wiedza o 

cyberprzemocy 

 

Szkoła podstawowa Szkoły średnie Ogółem 

Tak 90% 75% 85% 

Nie 10% 25% 15% 

Tabela 3. Odpowiedzi na pytanie czy młodzież słyszała o cyberprzemocy. 

 

     Nawiązując do powyższej tabeli, najbardziej poinformowaną grupą osób na temat 

cyberprzemocy są młodsi uczniowie (ostatnie klasy szkoły podstawowej) – 90% młodzieży, 

zaś starsi uczniowie – 75%. Tylko 15% wszystkich uczniów nigdy nie słyszało o zjawisku 

cyberprzemocy. Ogółem świadomość cyberprzemocy wśród uczniów jest na wysokim 

poziomie. Interesujący jest fakt, że większą znajomość zjawiska cyberprzemocy można 

zaobserwować wśród młodszych uczniów. 

85%

15%

TAK

NIE
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Wykres 5. Spotkanie z cyberprzemocą wśród młodzieży szkolnej.  

 

Tabela 4. Bezpośrednie spotkanie się młodzieży szkolnej z cyberprzemocą 

 

Z powyższych danych wynika, że tylko 15% wszystkich uczniów nigdy nie słyszało 

o zjawisku cyberprzemocy. Ponadto 80% młodzieży szkolnej deklaruje, że bezpośrednio nigdy 

nie spotkała się z cyberprzemocą. Ogółem doświadczyło jej 20% uczniów, zarówno w szkołach 

podstawowych, jak i średnich. Wynika z tego, że cyberprzemoc występuje ze zbliżoną 

częstotliwością zarówno w grupie młodszej, jak i starszej młodzieży. Jednakże, warto 

zaznaczyć, że dla młodszych uczniów (szkoły podstawowe) jest to pojęcie bardziej znane niż 

dla uczniów starszych (szkoły średnie), nawet pomimo braku doświadczenia cyberprzemocy.  

 

 

 

 

 

 

 

20%

80%

TAK NIE

Spotkanie się z 

cyberprzemocą 

 

Szkoła podstawowa Szkoły średnie Ogółem 

Tak 20% 20% 20% 

Nie 80% 80% 80% 
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2.3.2.2. Substancje psychoaktywne 

 

 

Wykres 6. Jakie środki psychoaktywne znają uczniowie szkół w gminie Bychawa. Uwaga: 

Liczba badanych nie sumuje się, gdyż mieli możliwość wyboru więcej niż jedną odpowiedź. 

 

Na podstawie powyższych danych można uznać, że uczniowie szkół znają większość 

wymienionych substancji psychoaktywnych. Znaczna część uczniów, powyżej 70%, słyszała 

o takich środkach jak marihuana i haszysz, kokaina, amfetamina oraz heroina. Nie 

zaobserwowano istotnych różnic między uczniami szkół podstawowych oraz średnich. Jedyna 

wyraźna różnica dotyczyła grzybów halucynogennych – aż 73% młodszych uczniów 

zaznaczyło, że zna te substancje, a w grupie starszej młodzieży, wskaźnik ten wynosił tylko 

39%. Mniej niż 10% osób badanych deklaruje znajomość takich substancji jak: metadon, crack, 

LSD i GHB. 2% uczniów zaznaczyło kategorię inne, a tylko jedna osoba uzupełniła tą 

odpowiedź, wpisując: tabaka.  
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Wykres 6. Odpowiedź na pytanie, czy osoba badana zażywała którąś z substancji 

psychoaktywnych, wymienionych wyżej (patrz wykres 4).  

 

 Tylko 4% z badanej grupy młodzieży szkolnej zadeklarowała, że kiedykolwiek użyła 

jakąkolwiek substancję psychoaktywną. W grupie młodzieży młodszej (szkoły podstawowe) 

wskaźnik ten wynosił 4,5%, natomiast w grupie starszych uczniów (szkoły średnie) – 3,3%. 

Wynika z tego, że rozpowszechnienie korzystania z substancji psychoaktywnych w ostatnich 

klasach szkół podstawowych i szkołach średnich jest na zbliżonym, niskim poziomie.  

Osoby, które zadeklarowały korzystanie z substancji psychoaktywnych wskazały 

na następujące substancje: marihuana (wszystkie osoby, poza jedną), haszysz, amfetamina 

i mefedron. Jedna osoba wskazała na korzystanie z leków uspokajających.  

Miejsca, jakie osoby badane zaznaczyły jako te, w których korzystały z substancji 

psychoaktywnych to: dyskoteka, klub oraz spotkanie ze znajomymi. W przypadku leków 

nasennych osoba badana zaznaczyła kategorię „inne”, nie wyjaśniając, co to za miejsce.  

 

 

Wykres 7. Odpowiedzi na pytanie, czy masz znajomych, którzy zażywają narkotyki.  

 

 

4%

96%

Tak Nie

29%

71%

Tak Nie
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Tabela 5. Odpowiedzi badanych na temat tego, czy ktoś z ich znajomych bierze narkotyki.  

 

Na podstawie zamieszczonych danych można wnioskować, że 71% badanych – a więc 

większość respondentów – nie zna nikogo, kto bierze narkotyki. Natomiast 29% uczniów ze 

wszystkich szkół ma znajomych, którzy sięgają po substancje psychoaktywne. Z powyższych 

danych wynika, że starsza młodzież (szkoły średnie) częściej ma znajomych, którzy zażywają 

narkotyki, niż młodzież młodsza (szkoły podstawowe). Reasumując, co trzeci nastolatek ze 

szkoły średniej zna osobę, która używa substancji psychoaktywnych.   

 

 

Wykres 8. Odpowiedzi na pytanie, czy znasz osobę handlująca narkotykami.  

 

 

Tabela 6. Odpowiedzi na pytanie, czy znasz osobę handlującą narkotykami. 

Z zaprezentowanych w powyższej tabeli danych, wynika, że tylko 10% ogółu uczniów 

zna osobę handlującą narkotykami. Zarówno w szkołach podstawowych, jak i średnich 

wskaźnik ten jest taki sam.  

10%

90%

Tak Nie

Czy masz znajomych, którzy 

zażywają narkotyki 
Szkoła podstawowa Szkoły średnie Ogółem 

Tak 22% 33% 29% 

Nie 78% 67% 71% 

Czy znasz osobę 

handlującą narkotykami 

 

Szkoła podstawowa Szkoły średnie Ogółem 

Tak 10% 10% 10% 

Nie 90% 90% 90% 
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Wykres 9. Odpowiedzi na pytanie, czy w twojej szkole uczestniczyłeś w zajęciach z zakresu 

profilaktyki.  

 

Tabela 7. Uczestnictwo w zajęciach z zakresu profilaktyki. 

 

Z powyższych danych wynika, że 48% uczniów wszystkich szkół, czyli co druga osoba, 

nie uczestniczyła do tej pory w zajęciach z zakresu profilaktyki. W szkołach podstawowych 

39% uczniów nie spotkało się z zajęciami z profilaktyki, a w szkołach średnich brak udziału 

zadeklarowało aż 61% młodzieży, czyli ponad połowa uczniów. Na tej podstawie można 

wywnioskować, że zajęcia z zakresu profilaktyki organizowane są zazwyczaj dla młodszych 

uczniów, pomimo, iż prawdopodobieństwo zetknięcia się ze środkami psychoaktywnymi jest 

wyższe u starszych uczniów (o czym świadczy między innymi wynik, że więcej starszej 

młodzieży, niż młodszych uczniów ma znajomych sięgających po substancje psychoaktywne).  

 

52%
48% Tak Nie

93%

7%

Groźne

Niegroźne

Uczestnictwo w 

zajęciach w szkole z 

zakresu profilaktyki 

Szkoła podstawowa Szkoły średnie Ogółem 

Tak 61% 45% 52% 

Nie 39% 61% 48% 
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Wykres 10. Odpowiedzi na pytanie, czy uważasz, że zażywanie dopalaczy jest 

groźne/niegroźne dla zdrowia.  

 

Tabela 8. Ocena niebezpieczeństwa zażywania dopalaczy.  

 

Z zaprezentowanych danych wynika, że tylko 7% ogółu uczniów uważa, że zażywanie 

dopalaczy nie jest groźne. Wskaźnik ten, jest taki sam w grupie młodszych uczniów (szkoły 

podstawowe), jak i starszych (szkoły średnie).  

 

 

Wykres 11. Powody, dlaczego młodzi ludzie sięgają po narkotyki. Uwaga: Liczba badanych 

nie sumuje się, gdyż mieli możliwość wyboru więcej niż jedną odpowiedź. 
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Dane przedstawione w zestawieniach wskazują, że według osób badanych, młodzi ludzie 

najczęściej sięgają po narkotyki, gdyż chcą komuś zaimponować. Równie popularnymi 

powodami zażywania narkotyków są także ciekawość doznań, problemy w domu i/lub szkole 

oraz chęć dodania sobie śmiałości, pewności siebie. Najrzadszymi powodami są reakcja na 

nudę i samotność, moda na zażywanie narkotyków i chęć poczucia się lepszym, mądrzejszym. 

Nie zaobserwowano istotnych różnic w deklaracjach młodszych i starszych uczniów.   

 

Tabela 9. Odpowiedzi na pytanie, co Twoim zdaniem najlepiej pomaga uniknąć zażywania 

narkotyków. Uwaga: Liczba badanych nie sumuje się, gdyż mieli możliwość wyboru więcej 

niż jedną odpowiedź. 

 

 Według młodzieży szkolnej, najlepszą metodą uniknięcia sięgania po substancje 

psychoaktywne jest aktywność fizyczna (sport). Na tę odpowiedź wskazało aż 70% osób 

badanych. Jako skuteczną metodę, uczniowie wskazują także na unikanie kontaktu z osobami, 

które mają styczność z narkotykami (60%) oraz odkrycie własnych pasji i zainteresowań (51%). 

Odpowiedź „rozmowa z psychologiem” wybrał co trzeci nastolatek. Najrzadziej wskazywaną 

opcją było „uczęszczanie na zajęcia podwyższające samoocenę” (2%).  
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Tabela 10. Wiek inicjacji alkoholowej wśród młodzieży szkolnej.  

 

 

Wykres 12. Wiek inicjacji alkoholowej w grupie młodzieży szkolnej. 

 

Z zaprezentowanych deklaracji respondentów wynika, że spośród 86% uczniów, którzy 

pili już alkohol, 4% uczniów piła pierwszy raz w wieku poniżej 7 lat. Zdecydowana większość 

uczniów szkół średnich – prawie połowa, wskazuje na wiek 16-18 lat jako na wiek inicjacji 

alkoholowej. Istotny jest fakt, że w grupie młodszej młodzieży (siódme i ósme klasy szkół 

podstawowych), tylko 28% deklaruje, że nigdy nie piło alkoholu. 8% osób badanych 

zaznaczyła, że nie pamięta wieku inicjacji alkoholowej.   

Ponadto, aż 44% młodzieży szkolnej, czyli prawie połowa grupy badanej, deklaruje, że 

sięgnęła po raz pierwszy po alkohol w wieku niższym niż 15 rok życia, czyli nie będąc jeszcze 

pełnoletnim. 

Z zebranych danych wynika także, że 47% uczniów piło alkohol 20 razy i więcej w ciągu 

swojego życia, a 21% deklaruje, że piło 1-2 razy w ciągu życia. 20 razy i więcej piło alkohol 

71% uczniów szkół średnich oraz 19% uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.  

76% uczniów odpowiada, że nigdy w życiu nie zdarzyło im się upić, 25% przyznaje się, 

8%

36%

27%

14%

15%

Mniej niż 9 lat

10 - 15 lat

16 - 18 lat

Nigdy nie piłem

Nie pamiętam

 

 

Mniej 

niż 7 lat 

7-9 lat 10-12 lat 13-15 lat 16-18 lat Nigdy nie 

piłem 

Nie 

pamiętam 

Szkoła 

podstawowa 
2% 7% 11% 27% 

Nie 

dotyczy 
28% 25% 

Szkoły 

średnie 
3% 2% 7% 27% 47% 5% 9% 

Ogółem  4% 4% 9% 27% 27% 14% 15% 
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że zdarzyło się im to 1-2 razy w życiu, zaś 21% - 6-10 razy. 

 

 

Wykres 13. Rozkład procentowy danych na temat kupowania alkoholu przez uczniów 

z podziałem na typ szkoły.   

 

Na podstawie zamieszczonego diagramu kołowego można zauważyć, że spośród osób 

którym udało się kupić alkohol samodzielnie 18% to byli uczniowie szkoły podstawowej, 

a 82% stanowili uczniowie szkół średnich. Wśród uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, 

32% uczniów deklarowało, że kupiło samodzielnie alkohol. Oznacza to, że co trzeci uczeń 

szkoły podstawowej, który nie ukończył 18 roku życia chociaż raz w życiu kupił samodzielnie 

w sklepie alkohol – w większości przypadków, młodsi uczniowie deklarowali, że było to piwo 

(62%).  

 

 

Wykres 14. Odpowiedzi na pytanie, ilu twoich znajomych pije alkohol. 

 Odwołując się do danych zaprezentowanych na powyższym wykresie, 37% uczniów 

szkół średnich uważa, że większość ich kolegów i koleżanek pije alkohol, a 13% wskazuje na 
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odpowiedź, że „wszyscy”. W przypadku uczniów szkół podstawowych, tylko 2% wskazało na 

odpowiedź „większość”, a 55% z nich odpowiedziało, że tylko kilka osób z ich znajomych 

spożywa alkohol. Na odpowiedź „nikt nie pije” wskazało 7% młodzieży ze szkoły podstawowej 

oraz 2% starszych uczniów (szkoły średnie). 

  

 

Wykres 15. Odpowiedzi na pytanie, czy któreś z Twoich rodziców często (co najmniej raz w 

tygodniu) pije alkohol?  

 

Tabela 11. Odpowiedzi na pytanie, czy któreś z Twoich rodziców często (co najmniej raz w 

tygodniu) pije alkohol, z uwzględnieniem podziału na rodzaj szkoły. 

 

 22% ogółu uczniów uważa, że któryś z jego rodziców pije często (co najmniej raz 

w tygodniu) alkohol. Odpowiedź twierdzącą na to pytanie podało więcej osób w grupie 

młodszej młodzieży (szkoły podstawowe) – 27%, niż w starszej grupie (szkoły średnie) – 18%. 

W porównaniu do deklaracji dorosłych mieszkańców gminy, którzy jako jeden 

z najpoważniejszych problemów społecznych w ich miejscu zamieszkania wskazali na 

alkoholizm, są to bardzo niskie wskaźniki.  

 

22%

78%

Tak Nie

 Ocena ucznia, czy 

rodzic często spożywa 

alkohol 

 

Szkoła podstawowa Szkoły średnie Ogółem 

Tak 27% 18% 22% 

Nie 73% 82% 78% 
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Wykres 15. Odpowiedzi na pytanie, czy kiedykolwiek w życiu rodzinnym byłeś/aś świadkiem 

przykrej sytuacji spowodowanej przez picie alkoholu, o której trudno Ci zapomnieć.  

 

Tabela 12. Odpowiedzi na pytanie, czy kiedykolwiek w życiu rodzinnym byłeś/aś świadkiem 

przykrej sytuacji spowodowanej przez picie alkoholu, o której trudni Ci zapomnieć, 

z uwzględnieniem podziału na rodzaj szkoły. 

 

 Z zaprezentowanych danych wynika, że co czwarty uczeń był świadkiem przykrej 

sytuacji spowodowanej przez picie alkoholu, o której trudno mu zapomnieć. Wskaźnik ten jest 

niewiele wyższy w przypadku młodzieży ze szkół średnich (27%), niż w grupie młodszych 

uczniów (20%).  

 

 

 

 

 

 

24%

76%

Tak Nie

Bycie świadkiem 

przykrej sytuacji 

spowodowanej 

alkoholem 

Szkoła podstawowa Szkoły średnie Ogółem 

Tak 20% 27% 24% 

Nie 80% 73% 76% 
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Miejsca, w których ostatnio 

młodzież piła alkohol 
Szkoła podstawowa Szkoły średnie 

U siebie w domu  6% 10% 

W domu u kogoś 90% 59% 

W kawiarni, pubie, barze 0% 16% 

W dyskotece, na koncercie 0% 0% 

W parku „pod chmurką” 4% 12% 

W szkole 0% 1% 

Na terenie osiedla 0% 0% 

W jakimś innym miejscu 0% 2% 

Tabela 13. Miejsca, w których ostatnio młodzież szkolna spożywała alkohol.  

 

Z zaprezentowanych wypowiedzi młodszej młodzieży szkolnej (szkoła podstawowa) 

wynika, że w grupie osób, które deklarowały, że spożywają alkohol, zdecydowana większość 

z nich (90%) wskazała na dom znajomego, jako miejsce, w których ostatnio piła alkohol. 6% 

z nich wskazała na własny dom, a 4% na park, bądź miejsce na świeżym powietrzu tzw. „pod 

chmurką”.  

W przypadku starszej młodzieży szkolnej (szkoły średnie), podobnie jak w grupie 

młodszych uczniów, najbardziej popularnym miejscem spożywania alkoholu jest dom 

znajomego (59%). Następne w kolejności są: kawiarnia, pub, bar (16%), park – „pod chmurką” 

(12%) oraz własny dom (10%). 1% uczniów szkół średnich wskazała też na szkołę jako na 

miejsce spożywania alkoholu, a 2% wybrało odpowiedź „inne”, nie podając konkretnej 

lokalizacji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w największej ilości miejsc piła alkohol młodzież 

ze szkół średnich (6 miejsc), a uczniowie ze szkoły podstawowej wskazały tylko na 3 miejsca.  
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Wykres 16. Odpowiedź na pytanie, ile razy w życiu (jeśli w ogóle) zdarzyło Ci się palić 

papierosy, z uwzględnieniem podziału na typ szkoły.  

 

 Z powyższego wykresu wynika, że 70% młodszej młodzieży szkolnej (ostatnie klasy 

szkoły podstawowej) nigdy w życiu nie sięgnęła po papierosa, natomiast tylko 9%  nich paliła 

ponad 40 razy. Jednorazowe sięgnięcie po papierosa zadeklarował co dziesiąty uczeń szkoły 

podstawowej. Jeśli chodzi o starszą młodzież, 37% z nich oświadczyła, że nigdy w życiu nie 

paliła papierosów, ale też, taka sama ilość (36%) zaznaczyła, że sięgnęła po tę używkę ponad 

40 razy. Jednorazowe zapalenie papierosa zadeklarowało 13% starszej młodzieży.  
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2.3.2.3. Media 

 
Wykres 18. Czas spędzony przez młodzież szkolną na graniu w gry komputerowe.  

 

Z zaprezentowanych wypowiedzi respondentów wynika, że największa liczba uczniów 

szkoły podstawowej (28%) gra w gry komputerowe raz w tygodniu lub rzadziej. Więcej niż 4 

godziny dziennie poświęca na grę tylko 2% młodszej młodzieży. Jeśli chodzi o uczniów szkół 

średnich, zdecydowana większość z nich zaznaczyła, że w ogóle nie korzysta z gier 

komputerowych (30%), natomiast co czwarty z nich deklaruje, że spędza czas na graniu raz 

w tygodniu, bądź rzadziej. Na odpowiedź „cztery godziny dziennie” wskazało tylko 4% 

uczniów szkół średnich.  
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Wykres 19. Rodzaje gier, w które gra młodzież szkolna.  

Dane przedstawione w zestawieniach wskazują, że najczęściej uczniowie grają w gry 

przygodowe (19%), nieco rzadziej w strzelanki (14%), symulatory (13%) oraz gry edukacyjne 

(10%). Najrzadziej spędzają czas na graniu w gry strategiczne (2%) i bijatyki (2%).  

 

 

 

Wykres 20. Częstotliwość sprawowania kontroli nad czasem grania w gry dzieci przez 

rodziców. 
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Na podstawie zamieszczonego diagramu kołowego, można zaobserwować, że 

zdecydowana większość dzieci deklaruje (42%), że ich rodzinie w ogóle nie kontrolują ich 

czasu spędzanego na graniu w gry komputerowe. 31% młodzieży szkolnej odpowiedziała, że 

rodzice kontrolują ich czasami, a tylko 23% wskazała na odpowiedź „często”.  

 

 
 

Wykres 21. Odpowiedzi na pytanie czy w czasie grania w gry komputerowe zdarzyło Ci się 

zapomnieć o (…). 

 

Z powyższego wykresu wynika, że 60% uczniów nie zdarzyło się nigdy zapomnieć 

o czymś w czasie grania w gry komputerowe. Spośród czynności, o których zapominają 

uczniowie w czasie gry najczęściej jest to odrabianie lekcji (19%), a najrzadziej spotkanie się 

z przyjaciółmi (4%).  

 

 

Wykres 22. Formy spędzania wolnego czasu przez uczniów.  
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Z zaprezentowanych wyników badań można stwierdzić, że najczęściej w wolnym czasie 

uczniowie spotykają się ze znajomymi (59%). Druga, najbardziej popularna aktywność 

w czasie pozalekcyjnym to odrabianie lekcji i nauka. Najrzadziej uczniowie deklarują, że 

w wolnym czasie słuchają muzyki (6%). Na granie w gry komputerowe wskazało tylko 8% 

uczniów. 

 

 

Wykres 23. Częstotliwość wpadania w złość przez uczniów w czasie porażek podczas grania 

w gry. 

 

Zdecydowana większość uczniów (41%) nigdy nie wpadła w gniew po przegranej lub 

innej porażce w grze komputerowej. 12% uczniów deklaruje, że zdarza się im to często, a 16% 

czasami.  

 

 

Wykres 24. Częstotliwość korzystania z Internetu przez uczniów wszystkich szkół. 
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Dane przedstawione w zestawieniach wskazują, że 81% uczniów korzysta z Internetu 

codziennie, najmniej (2%) - raz w miesiącu. Natomiast 9% respondentów wskazała, że spędza 

czas w Internecie kilka razy w tygodniu.  

 

 

Wykres 25. Ilość czasu spędzana w Internecie przez młodzież szkolną. 

 

Ukazane dane empiryczne wyraźnie wskazują, że większość uczniów (54%) spędza 

w Internecie od 2 do 4 godzin dziennie, zaś najmniej (4%) powyżej 8 godzin. 32% uczniów 

deklaruje, że spędza w Internecie do 2 godzin.  

 

 

Wykres 26. Diagram przedstawiający czynności, wykonywane w Internecie przez uczniów. 

Uwaga: Liczba badanych nie sumuje się, gdyż mieli możliwość wyboru więcej niż jedną 
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Według powyższego diagramu 69% uczniów, korzystając z Internetu, przegląda portale 

społecznościowe. Drugą najczęstszą czynnością jest prowadzenie rozmów w sieci (za pomocą 

takich aplikacji jak Messenger, czy Facebook) oraz oglądanie seriali i filmów. Mniej 

popularnymi aktywnościami są: poszukiwanie materiałów potrzebnych do lekcji oraz granie 

online. Najrzadziej uczniowie wskazują na przeglądanie stron internetowych i serwisów 

informacyjnych.  

 

Wykres 27. Odpowiedzi na pytanie: Czy korzystasz z portali społecznościowych?  

 

Zdecydowana większość uczniów (96%) deklaruje korzystanie z portali 

społecznościowych. Najczęściej, nastolatkowie wskazywali, że zajmuje im to do 3 godzin 

dziennie (42% uczniów). Tylko 2% uczniów szkół podstawowych i 5% uczniów szkół średnich 

i wskazało, że korzysta z portali społecznościowych ponad 7 godzin dziennie.  

 

 

Wykres 28. Częstotliwość spędzania wolnego czasu ze znajomymi poza Internetem przez 

młodzież z rozróżnieniem na szkoły. 
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Według danych, przedstawionych w powyższej tabeli, 80% uczniów szkół 

podstawowych oraz 78% uczniów szkół średnich bardzo często (codziennie) i często (kilka razy 

w tygodniu) spędza swój czas wolny ze znajomymi poza Internetem. Tylko 5% uczniów szkół 

podstawowych oraz 4% uczniów szkół średnich deklaruje, że wcale nie spędza wolnego czasu 

ze znajomymi poza Internetem.  

 

 

Wykres 29. Odpowiedzi na pytanie, którą czynność wybrałbyś na pierwszym miejscu. 

 

Na podstawie powyższego wykresu można odczytać, że uczniowie szkół średnich na 

pierwszym miejscu wybierają aktywny wypoczynek, uprawianie sportu (38%), zaś uczniowie 

szkoły podstawowej (35%) wycieczkę, spędzenie czasu z rodzicami. Najrzadziej uczniowie 

szkół średnich wybrali naukę (5%), , a dzieci ze szkoły podstawowej czytanie książek (2%). 

Korzystanie z Internetu wybrał co piąty uczeń zarówno szkoły podstawowej, jak i średniej. 

Natomiast gry na komputerze były rzadko wybieraną możliwością – wskazało na nie 7% 

uczniów szkoły podstawowej i 6% uczniów szkół średnich.  
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Wykres 30. Jak często uczniowie spędzają aktywnie czas wolny z rodziną. 

 

 Według danych, zawartych na powyższym wykresie 31% uczniów codziennie spędza 

aktywnie czas wolny z rodziną, 21% kilka razy w tygodniu, a 15% wcale.  

 

 

Wykresy 31. Postrzeganie swoich kontaktów z rodzicami przez młodzież szkolną.  

 Ponad połowa uczniów (52%) deklaruje, że ma bardzo dobre kontaktu ze swoimi 

rodzicami, a prawie 30% uczniów twierdzi, że ich relacje są dobre. Co dziesiąty uczeń, uważa, 

że jego relacje z rodzicami są słabe, bądź bardzo słabe.  
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2.4. Wnioski z badań 

Analiza lokalnych zagrożeń na terenie miasta i gminy Bychawa pozwala stwierdzić, iż 

najbardziej palącym problemem w gminie - wedle jej mieszkańców - jest bezrobocie, które 

pociąga za sobą szereg innych problemów społecznych. Brak pracy może wiązać się 

z nadużywaniem alkoholu, wchodząc w skład syndromu czynników predysponujących do 

uzależnienia od alkoholu i stosowania przemocy. Podkreślano również występowanie 

przemocy w szkole. 

Analiza wyników badań przeprowadzonych wśród badanych dorosłych mieszkańców 

gminy, dotyczących spożywania alkoholu wskazuje, że substancja ta jest obecna w ich życiu 

i to dość często. Werbalizowana przez mieszkańców percepcja problemów alkoholowych 

pozwala stwierdzić, że jest to spory problem środowiska lokalnego, traktowany przez 

większość mieszkańców jako poważny. Badani dostrzegają nie zawsze właściwe wzorce 

zachowań związanych z alkoholem środowisku lokalnym, choć niewielka część z nich czuje 

się zagrożona ze strony osób pijących alkohol i pewnie dlatego istnieje małe oczekiwanie od 

władz lokalnych podjęcia konkretnych działań. Zdarza się także możliwość zakupu alkoholu 

przez osoby nieletnie (przekazywanie im przez osoby starsze). 

Jeśli chodzi o kontakt młodzieży szkolnej z alkoholem, niepokojący jest fakt, że większość 

uczniów ostatnich klas szkół podstawowych sięgnęło przynajmniej raz w życiu po napój 

alkoholowy. Ponadto, prawie połowa młodzieży deklaruje, że pierwszy raz napiła się alkoholu 

w wieku niższym niż 15 rok życia. Dane zgromadzone na temat używania alkoholu przez 

młodzież szkolną pokazują, że młodzi ludzie na terenie miasta i gminy Bychawa bardzo 

wcześnie zaczynają inicjację alkoholową i od tego momentu, alkohol jest substancją, z której 

powszechnie korzystają.  

W przypadku osób dorosłych, spożywanie alkoholu odbywa się bardzo często poza 

własnym domem, najczęściej w pobliżu okolicznych sklepów, co stanowi problem dla dużej 

części mieszkańców gminy. Jeśli chodzi o młodzież szkolną, zdecydowana większość z nich 

pije alkohol we własnych domach, bądź domach znajomych. Sporadycznie, uczniowie 

spożywają alkohol na zewnątrz, np. w parku w mieście Bychawa.   

Warto zwrócić uwagę na fakt, że dane a propo dużej skali problemu korzystania z alkoholu 

zarówno przez osoby dorosłe, jak i młodzież na terenie miasta i gminy Bychawa nie są zgodne 

z subiektywną oceną uczniów. Młodzież deklaruje, że korzystanie z alkoholu przez ich 

znajomych nie stanowi dużego problemu – ponad połowa uczniów szkół średnich twierdzi, że 
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tylko kilka osób z ich znajomych spożywa alkohol. Ponadto, tylko co piąty uczeń przyznał się, 

że jego rodzic pije często alkohol. W porównaniu do deklaracji dorosłych mieszkańców gminy, 

którzy jako jeden z najpoważniejszych problemów społecznych w ich miejscu zamieszkania 

wskazali na alkoholizm, jest to bardzo niski wskaźnik. 

Jego obniżenie w grupie młodzieży szkolnej może wynikać z obawy młodych ludzi przed 

przyznaniem się do problemu alkoholowego rodziców i połączonego z tym lęku przed oceną. 

Świadczy o tym także fakt, że część osób badanych nie odpowiedziała na to pytanie i jako 

jedyne w ankiecie, pozostawiła je puste.  

Trudno jednoznacznie ocenić deklaracje dorosłych mieszkańców gminy dotyczące 

kontaktu z narkotykami, wydaje się jednak, że problem ten jest bagatelizowany. Jeśli chodzi 

o młodzież szkolną, to aż 29% badanych uczniów zna osoby stosujące narkotyki, a 10% 

handlujące. Korzystanie z substancji psychoaktywnych deklaruje tylko 4% badanej młodzieży. 

Tak niski wskaźnik, w porównaniu do faktu, że 29% badanych uczniów zna osoby sięgające po 

narkotyki, może świadczyć o obawie młodzieży szkolnej przed ujawnieniem w ankiecie faktu 

korzystania z substancji psychoaktywnych. Ponadto, znajomość substancji psychoaktywnych 

wśród grupy uczniów jest bardzo wysoka. Niepokojący jest fakt, że zdecydowana większość 

młodszej młodzieży (siódma, ósma klasa szkoły podstawowej) deklarowała znajomość 

grzybów halucynogennych, podczas gdy inne substancje były dla nich przeciętnie znane. Warto 

zaznaczyć, że tak dużego wskaźnika nie zaobserwowano w przypadku starszych uczniów, 

uczęszczających do szkół średnich. Może to świadczyć o dużej popularności tej grupy 

substancji (grzyby halucynogenne) na terenie miasta i gminy Bychawa w grupie młodszych 

uczniów.  

Warto zaznaczyć, że zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży, powszechna jest wiedza 

na temat szkodliwego i groźnego dla zdrowia działania nowych substancji psychoaktywnych 

tzw. dopalaczy i braku popularności tych używek wśród młodzieży. Żaden z uczniów nie 

wskazał w ankiecie na fakt korzystania z tej grupy substancji.  

Używanie nikotyny w szkołach podstawowych nie stanowi poważnego problemu, 

większość z uczniów deklaruje, że nigdy nie sięgnęła tę substancję. Inaczej wygląda sytuacja 

w szkołach średnich – w grupie starszej młodzieży papierosy są bardzo popularną używką, co 

trzeci nastolatek deklaruje, że palił przynajmniej 40 razy w życiu.  

Podsumowując temat substancji psychoaktywnych, należy zwrócić uwagę na 

niepokojące dane, które pokazują, że co druga osoba w grupie młodzieży szkolnej nie 

uczestniczyła w zajęciach z zakresu profilaktyki, a w szkole średniej aż 61% uczniów 

deklarowało brak udziału w tego typu zajęciach. Jest to niepokojące, ze względu na fakt, że 
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wraz z wiekiem rośnie prawdopodobieństwo zetknięcia się młodzieży ze środkami 

psychoaktywnymi (o czym świadczy między innymi wynik, że więcej starszej młodzieży, niż 

młodszych uczniów ma znajomych sięgających po substancje psychoaktywne). 

 Dość poważnym problemem jest kontakt młodzieży z mediami, szczególnie                                      

z komputerem i Internetem. Chodzi głównie o ilość czasu spędzanego oraz niewielką 

znajomość zagrożeń internetowych, szczególnie wśród rodziców. Nasilenie tych problemów 

jest mniejsze niż średnia w województwie. Ok. połowa rodziców nie wyjaśnia dzieciom tego 

z czym mają do czynienia w mediach, a większość nie rozmawia o zagrożeniach związanych 

z używaniem mediów. Młodzież w większości może bez ograniczeń korzystać z mediów.   

 Zjawisko cyberprzemocy jest powszechnie znane wśród młodzieży szkolnej, 

a najbardziej poinformowaną grupą osób są młodsi uczniowie. Niższe wskaźniki w grupie 

starszej młodzieży mogą być związane z niższym deklarowanym uczestnictwem w zajęciach 

profilaktycznych, na których porusza się kwestie związane z cyberprzemocą. Istotny 

i niepokojący jest fakt, że co piąty uczeń deklaruje, że spotkał się bezpośrednio 

z cyberprzemocą. Na tej podstawie można wnioskować, że ten typ przemocy staje się co raz 

bardziej popularny i równie niebezpieczny jak przemoc fizyczna, czy emocjonalna, która 

według uczniów jest bardzo powszechna w ich szkołach. Ponadto, uczniowie oceniają 

odczuwalny stopień bezpieczeństwa w szkole jako przeciętny, ale są także osoby, które 

deklarowały, że czuję się poważnie, bądź średnio zagrożone. 

     Większość młodzieży deklaruje dobry kontakt z rodzicami, choć im starsza młodzież tym 

większe problemy w kontaktach rodzinnych są zgłaszane. Uczniowie twierdzą też, że często 

spędzają czas ze swoimi rodzicami. W tym miejscu, podobnie jak w przypadku zmiennej 

dotyczącej oceny częstości korzystania z alkoholu przez rodziców, należy mieć na uwadze, że 

specyficzna sytuacja badawcza jaką jest rozwiązywanie ankiety może wywołać u młodzieży 

lęk przed oceną i chęć uzyskania aprobaty społecznej, co może skutkować fałszowaniem 

odpowiedzi.   

Na koniec warto zaznaczyć, że znaczna część młodych ludzi preferuje spędzanie czasu 

wolnego ze znajomymi, również aktywność sportową. Sport pojawia się także 

w wypowiedziach młodzieży szkolnej jako najlepsza metoda uniknięcia sięgania po substancje 

psychoaktywne. Jednakże duża część dorosłych jak i młodzieży zgłasza zbyt małe możliwości 

spędzenia czasu wolnego na terenie gminy. 
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2.5. Rekomendacje 

Najważniejszym problemem na terenie miasta i gminy Bychawa jest spożywanie 

alkoholu zarówno przez młodzież jak i dorosłych. Wprawdzie w ostatnich latach zmniejszyła 

się liczba obserwowanych problemów związanych z używaniem alkoholu oraz wzrosła 

świadomość konsekwencji nadużywania alkoholu, co jest ewidentnym sukcesem działań 

profilaktycznych. Mimo wszystko obniża się wiek inicjacji alkoholowej oraz wyodrębniają się 

na tle społecznym grupy osób – rodzin szczególnie zagrożonych tym zjawiskiem. Sytuacja taka 

nasuwa konieczność realizacji działań w zakresie profilaktyki selektywnej zarówno wobec 

dzieci jak i dorosłych. 

Istotne jest również kontynuowanie działań związanych z podnoszeniem świadomości 

zagrożeń związanych z używaniem alkoholu oraz zwiększaniem oferty i dostępności miejsc 

pomocy. 

W dalszym ciągu dostępność do alkoholu osób niepełnoletnich jest możliwa, czyli zbyt 

duża. Na terenie miasta i gminy Bychawa ciągle jeszcze dominuje styl monotoksyczny 

używania alkoholu, jednak zauważalne są próby łączenia substancji psychoaktywnych jak np. 

alkohol i leki, szczególnie wśród osób dorosłych.  

 Liczni młodzi ludzie znają substancje psychoaktywne z programów profilaktycznych, 

jednak podział na uczniów uświadomionych i nieuświadomionych w tym zakresie wymaga 

bardzo umiejętnego postępowania nauczycieli prowadzących szkolne programy profilaktyki. 

Ważne jest by nauczyciele brali systematycznie udział w szkoleniach nie tylko nt. zmian 

w scenie narkotykowej, stylach używania narkotyków i specyfiki postępowania z dziećmi 

zagrożonymi uzależnieniem ale również w zakresie czynników chroniących i czynników 

ryzyka używania substancji psychoaktywnych. 

Istotą pracy profilaktycznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom jest 

wytwarzanie negatywnych postaw wobec alkoholu, narkotyków, narkomanii i związanych                     

z tym zagadnień. Badania pokazały, że większość osób deklaruje negatywną postawę, jednak 

są też osoby prezentujące postawę pozytywną lub obojętną. W tym kontekście ważne jest 

prowadzenie profilaktyki uniwersalnej mającej na celu zniwelowanie negatywnego wpływu 

niektórych grup społecznych. W przypadku osób wykazujących postawę pozytywną 

(najczęściej już używających substancji) konieczne jest podjęcie działań z zakresu profilaktyki 

wskazującej lub ew. leczenia. Dotyczy to szczególnie alkoholu i nikotyny. 

W ostatnich latach zwiększa się zainteresowanie rodziną jako główną strukturą od której 

zależy skuteczność profilaktyki uzależnień. Niestety jest to również struktura odpowiedzialna 

za stan psychiczny dziecka, w tym za jego patologiczne zachowania. Badania skazują, że 
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rodzice w większości potępiają używanie narkotyków, jednak często nie potrafią połączyć faktu 

zagrożenia uzależnieniem z relacjami jakie panują w rodzinnym domu. Niejednokrotnie 

przypisują przyczyny niepowodzeń wychowawczych instytucjom takim jak szkoła, 

przedszkole, pomoc społeczna itp. Wskazuje to na konieczność zwiększania działań 

profilaktycznych adresowanych do rodziców mimo, że spotykają się one z dużym oporem 

adresatów i stanowią od wielu lat poważny problem i jednocześnie wyzwanie nie tyko w Polsce 

ale i w całej Europie. 

Niezbędnym minimum jest wyposażenie rodziców w wiedzę wynikającą min. z tego 

raportu, a mianowicie, że używanie środków psychoaktywnych (w tym alkoholu i nikotyny) 

jest jednym z najpoważniejszych, współczesnych zagrożeń ich dzieci. Zdarza się, że inicjacja 

alkoholowa i narkotykowa ma miejsce już w szkole podstawowej, choć najwięcej młodych 

osób zaczyna ten proceder w szkołach średnich. Chodzi oczywiście o wiek, a nie o miejsce, 

ponieważ najnowsze badania pokazują, że narkotyki używane są najczęściej w miejscach 

rekreacji i wypoczynku młodzieży, a nie w szkole. Są to przede wszystkim dyskoteki, kawiarnie 

młodzieżowe, puby oraz imprezy organizowane w domach pod nieobecność rodziców. 

     Ważnym wynikiem badań jest wskazanie podstawowej przyczyny używania środków 

psychoaktywnych. Jest nią ewidentnie wpływ grupy rówieśniczej. Inaczej mówiąc złe 

towarzystwo, choć są to często bliscy koledzy i koleżanki. Na podstawie wspomnianych 

wyników badań można postawić konkretne wnioski odnośnie postępowania rodziców w celu 

ochrony dzieci przed używaniem substancji psychoaktywnych. 

Po pierwsze nie można dopuścić do sytuacji w której rodzic nie wie co w konkretnym 

momencie robi, i z kim jest jego dziecko. Musi on zdać sobie sprawę, że do prawidłowego 

rozwoju dziecka wystarczy mu kilku, a czasami kilkunastu znajomych, przyjaciół.                         

W każdym razie jest to taka liczba osób, które jest w stanie poznać wraz z ich rodzinami. Podjąć 

decyzję czy jest to towarzystwo odpowiednie dla dziecka i pilnować by tylko z nimi się 

spotykało. 

     Szczególną uwagę powinny zwrócić sytuacje w których dzieci informują, że poznały kogoś 

nowego, obcego. Często są to osoby imponujące dziecku, są starsze „fajniejsze”… Dobrze jest 

zainteresować się, kim te osoby są, jak doszło do zapoznania. 

Po drugie konieczne jest kontrolowanie, gdzie bawi się – spędza czas dziecko. Chodzi 

tu głównie o profesjonalne dyskoteki, wizyty w pubach i kawiarniach. Szczególnie z muzyką 

techno, prowokującą do używania środków psychoaktywnych. 

Po trzecie istotny jest skrupulatny dobór wakacyjnych miejsc wypoczynku. Badania 

mówią, że dzieci często zaczynają używać narkotyki na obozach, koloniach podczas wakacji. 
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Dlatego ważne jest by upewnić się w Kuratorium Oświaty, czy obóz na który jedzie dziecko 

jest zarejestrowany, czy prowadzi go profesjonalna kadra i jaki jest jego program. Nie zawsze 

wyjazdy najtańsze są najlepsze. 

W ostatnich latach niepokój budzi podejście młodzieży do ćwiczeń fizycznych, 

szczególnie tych na siłowniach. Panuje powszechne przekonanie, że efekty takich ćwiczeń 

należy wzmacniać przez używanie specyficznych substancji chemicznych (sterydów, 

anabolików). Duża grupa młodzieży uważa, że w ten sposób można szybciej zwiększyć masę 

mięśniową, poprawić sylwetkę, zwiększyć kondycję, schudnąć. 

Mimo, że większość z tych substancji jest legalnych, młodzi ludzie, chcąc oszczędzić 

pieniądze, próbują samodzielnie dokonać syntezy niektórych substancji na podstawie receptur 

otrzymanych z Internetu, od ich rówieśników. Jest to oczywiście niezwykle ryzykowne                    

i zagrażające nie tylko zdrowiu, ale czasami i życiu. Należy podkreślić, że używanie nawet 

legalnych sterydów w młodym wieku może doprowadzić do poważnych zaburzeń 

rozwojowych. 

Biorąc pod uwagę potężny dochód z handlu narkotykami, należy też zdawać sobie 

sprawę z tego, że dealer zrobi wszystko żeby nakłonić każde dziecko do wzięcia narkotyku. 

Stwierdzenie mówiące, że alkohol i narkotyki używają tylko dzieci z rodzin patologicznych jest 

już dzisiaj mitem. 

 Istotnym zaleceniem jest rozpoczęcie działań mających na celu ograniczenie używania 

mediów oraz Internetu. Zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z tym używaniem oraz 

nauka zdrowego sposobu korzystania z cyberprzestrzeni. Na podstawie przeprowadzonych 

badań można wyznaczyć podstawowe zadania w tym zakresie jakie powinny być realizowane 

w gminie. 

     Pierwszym z nich jest zwiększenie wiedzy nt. zagrożeń związanych z nadmiernym 

korzystaniem z komputera i Internetu oraz niebezpieczeństw tkwiących w samym Internecie, 

jak również zwiększenie wiedzy o sposobach redukowania i unikania tych zagrożeń. Chodzi 

m.in. o dostarczenie rodzicom i uczniom wiedzy nt. konsekwencji nadmiernego korzystania 

z komputera i Internetu, pozakażanie sposobów zmniejszania negatywnych skutków 

nadmiernego korzystania z komputera i Internetu, przekazanie uczniom wiedzy nt. 

poszczególnych zagrożeń tkwiących w cyberprzestrzeni wraz z omówieniem sposobów 

unikania tych zagrożeń.  

     Drugim jest zwiększenie ilości pozytywnych emocji (doznań) oraz poczucia satysfakcji                         

w relacjach interpersonalnych, jako alternatywy wobec spędzania czasu przy komputerze. 

Chodzi tu o zajęcia uczące budowania relacji z drugim człowiekiem, pokonywania osobistych 
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ograniczeń w relacjach interpersonalnych (lęk przed odrzuceniem, niska samoocena, 

nieśmiałość, negatywny obraz siebie…), kontroli i wyrażania emocji – rozpoznawania 

i świadomości emocji, ekspresji emocjonalnej, odreagowania napięcia… 

     Trzecim jest nauka prawidłowych nawyków korzystania z komputera i Internetu (kontrola 

powodu korzystania, czasu, pory dnia, sposobu, treści) – nauka planowania i współpracy 

z rodzicami. Nauka unikania niebezpieczeństw w cyberprzestrzeni min. wyłudzanie danych, 

oszustwa, atak, prowokacja seksualna… oraz wzmacnianie zachowań alternatywnych wobec 

korzystania z komputera: rozwój zainteresowań, inicjowanie i uczestnictwo w spotkaniach 

z rówieśnikami, planowanie i organizacja czasu wolnego bez komputera. 

     Ważne jest również kształtowanie pożądanych zachowań rodziców: utrzymywanie 

prawidłowej relacji z dzieckiem, umiejętna kontrola i uczestnictwo w aktywności Internetowej 

z dzieckiem, wspólne spędzanie czasu wolnego bez komputera, pomoc dziecku 

w organizowaniu czasu wolnego i realizacji zainteresowań, wzmacnianie aktywności 

podejmowanej przez dziecko bez mediów. 

     Ze względu na duże zróżnicowanie w nasileniu opisywanych problemów i zagrożeń na 

terenie miasta i gminy Bychawa, wśród różnych grup mieszkańców, zaleca się żeby 

oddziaływania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania używaniu substancji 

psychoaktywnych (w tym alkoholu i nikotyny) oraz problemowemu korzystaniu z mediów 

planować w podziale na profilaktykę uniwersalną, selektywną i wskazującą, kontynuując 

obrane kierunki działań interwencyjnych i leczniczo-rehabilitacyjnych. 

 


