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Wstęp.  

 

Raport ma na celu przedstawienie wyników badań diagnostycznych, obejmujących podstawowe 

problemy   związane z   nadużywaniem alkoholu oraz  innych substancji psychoaktywnych w środowisku 

osób dorosłych oraz struktury używania alkoholu i innych substancji odurzających wśród dzieci i młodzieży 

w mieście Łuków. Dodatkowym celem raportu jest zarysowanie skali zjawiska, jakim jest przemoc w 

środowisku lokalnym, zarówno domowym jak i szkolnym jak również inne zagrożenia społeczne. 

Szczególną wartością raportu jest fakt, że dane obiektywne pochodzące ze statystyk miejskich oraz 

GUS, uzupełnia subiektywna ocena problemów społecznych  miasta  dokonana  przez   jej mieszkańców. 

Opinie mieszkańców na temat problemów miasta, a szczególnie zjawisk związanych ze spożyciem alkoholu 

i innych substancji psychoaktywnych, uzyskane zostały w drodze badań ankietowych przeprowadzonych w 

mieście wśród trzech grup reprezentujących trzy lokalne środowiska: 

1) Dorośli mieszkańcy miasta. 

2) Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta.  

3) Sprzedawcy i właściciele punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta. 

 

Taki zakres prowadzonych badań pozwolił na kompleksową ocenę zjawisk związanych ze 

stosowaniem    wybranych    substancji  psychoaktywnych i potencjalnych szkód nimi powodowanych,               

w badanej społeczności lokalnej.  

 

Badania prowadzone były na terenie miasta Łuków w 2015 roku. Przedstawione dane zebrane 

zostały w drodze badania ankietowego. 
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Część I: Ogólna charakterystyka miasta Łuków. 

 

 Położenie i dane administracyjne.  

 

 Miasto Łuków to gmina  miejska położona w powiecie łukowskim, w województwie 

lubelskim.   Powierzchnia gminy miejskiej  wynosi 36 km2. 

 

 Najważniejsze dane demograficzne. 

 

 Ludność   miasta  na  koniec   2014  r.  wynosiła 30557  mieszkańców  w  tym 15878  kobiet 

i 14679 mężczyzn. W mieście na 100 mężczyzn przypada 108 kobiet.1 

 Z punktu widzenia występowania potencjalnych zagrożeń społecznych, znacząca wydaje się 

być analiza ludności miasta pod kątem struktury wieku. 

 

Wykres 1: Struktura demograficzna ludności w mieście Łuków. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Baza Demograficzna. Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według miast i wsi. 
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Lokalny rynek pracy.   

Bezrobocie w mieście.  

 

Na koniec 2014 roku w Łukowie było 1386 zarejestrowanych bezrobotnych, co daje 6,4% 

ogółu ludności miasta. W tym 7,3% ludności w wieku produkcyjnym. Prawie  52% zarejestrowanych 

bezrobotnych  w wieku produkcyjnym stanowią kobiety.2 

 

Zatrudnienie. 

 

Na koniec 2014 roku, na terenie miasta miało siedzibę 3564 podmiotów gospodarki 

narodowej, w tym: w sektorze rolniczym: 12 podmiotów, w sektorze przemysłowym: 329 

podmiotów, w sektorze budowlanym: 365 podmiotów. W mieście jest również zarejestrowanych 

937 osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą.3 

 

Lokalne zasoby Łukowa. 

 

Zasoby w obszarze edukacji. 

 

W mieście funkcjonuje 14  placówek  wychowania przedszkolnego, w tym 13 przedszkoli.   

Ponadto  cztery szkoły   podstawowe,  pięć   gimnazjów i osiem szkół ponadgimnazjalnych. 

Na terenie Łukowa  działają  również cztery   Biblioteki  Publiczne wraz z oddziałami 

filialnymi,  z zarejestrowanymi  5967  czytelnikami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 GUS; Raport: Polska w liczbach; 2015 r. 
3 GUS; Raport: Polska w liczbach; 2015 r. 
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Problemy społeczne w mieście Łuków. 

 

Problemy w obszarze pomocy społecznej. 

 

Na   terenie miasta  działa   Miejski  Ośrodek Pomocy  Społecznej, który obejmuje pomocą i 

opieką rodziny z różnymi problemami. 

W roku 2014 wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

wyniosły 12 009,9 tys. Zł.4 

 

Wykres 2: Udział osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej w ludności 

ogółem5. 

 

 

 

Główne powody, dla których udzielana jest pomoc społeczna to ogólnie pojęte ubóstwo 

oraz bezrobocie. Wśród osób korzystających z pomocy społecznej, największa grupa to osoby 

bezrobotne. 

 

                                                           
4 GUS; Raport: Polska w liczbach; 2015 r 
5 Tamże; 

4,50%; 

4,50%; 

3,20%; 

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
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Na terenie miasta  działa aktywnie Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W roku  2012  KRPA  przeprowadziła rozmowy z 93 członkami rodzin osób z problemem 

alkoholowym.   W  stosunku do  93 osób  KRPA  podjęła   czynności   zmierzające   do   orzeczenia o   

zastosowaniu  wobec  osoby  uzależnionej   od   alkoholu,   obowiązku   poddania   się   leczenia w 

placówce leczenia   uzależnienia od   alkoholu.   Wobec  19   osób   komisja   wystąpiła   do sądu z 

wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. W roku 2014 na 72 wezwania na 

rozmowy stawiło się i przeprowadzono rozmowy z 39 członkami rodzin osób z problemem 

alkoholowym. Wobec 17 osób KRPA wystąpiła z wnioskiem do sądu o zobowiązanie do podjęcia 

leczenia odwykowego. 

W roku 2012 KRPA przeprowadziła 83 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

W latach  2013 i 2014 odbyło się po  46 takich kontroli.  

Do zadań KRPA należy również  diagnozowanie, planowanie, realizacja oraz koordynacja 

wszelkich działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem  

podejmowanych działań jest zwiększenie dostępu mieszkańców miasta do profilaktycznej 

działalności informacyjnej oraz wiedzy w dziedzinie profilaktyki uzależnień.  

 

Działania te obejmują między innymi: 

 

 Specjalistyczną pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i inne 

uzależnienia, szczególnie z zakresu przemocy w rodzinie i ochrony przed tym 

zjawiskiem; 

 Realizowanie   programów   z zakresu integralnej profilaktyki skierowanej do dzieci 

i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów. 
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Część II. Problemy społeczne w świadomości mieszkańców miasta Łuków. 

 

 W celu określenia stanowiska mieszkańców miasta wobec zagrożeń wynikających z używania 

substancji psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie i środowisku, przeprowadzono badania ankietowe 

w trzech grupach respondentów: 

 

1. Właścicieli i pracowników punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych – badania 

przeprowadzono wśród 26 osób. 

2. Dorosłych mieszkańców miasta – badania przeprowadzono na grupie 100 osób. 

3. Uczniów szkół w mieście Łuków: 

 

 Szkoły Podstawowe – 46 uczniów; 

 Szkoły ponadpodstawowe  – 94  uczniów; 

 

Postrzeganie alkoholu i problemów wynikających z jego spożycia na tle innych 

problemów społecznych w Łukowie. 

 

W odpowiedzi na postawione w ankiecie pytanie: „Jakie problemy są najistotniejsze w Twoim 

środowisku lokalnym”,  respondenci uznali, że czynnikiem bardzo istotnym jest alkoholizm (91% 

odpowiedzi: „istotne” i „bardzo istotne”). Następnymi w kolejności pod względem wagi problemu dla 

środowiska są: bezrobocie ( 85% odpowiedzi: istotne i bardzo istotne) oraz uzależnienie od środków 

psychoaktywnych  ( 70% odpowiedzi: istotne i bardzo istotne). 

Wysoko pod względem istotności problemu, mieszkańcy miasta Łuków oceniają również 

uzależnienie od internetu (60% odpowiedzi „istotne” i „bardzo istotne”), kryzys norm moralnych (57% 

odpowiedzi „istotne” i „bardzo istotne”), a także problemy mieszkaniowe i zubożenie społeczeństwa. 

Mieszkańcy miasta Łuków najmniej obawiają się zarażenia wirusem HIV, hazardu i wzrostu 

przestępczości. 
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Wykres 3:  Najważniejsze problemy społeczne w ocenie mieszkańców miasta Łuków. 
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Bardzo ważnym  problemem w  opiniach  mieszkańców  są  problemy związane z uzależnieniem od 

alkoholu.  Pomimo tego  79% ankietowanych uważa, że dostęp do alkoholu nie powinien  być ograniczany 

lub kontrolowany. Z kolei 71% ankietowanych mieszkańców uważa, że dolna granica możliwości zakupu 

alkoholu   powinna   kształtować  się  na  poziomie  21  roku  życia.  Również   8%  sprzedawców w sklepach 

z tytoniem i napojami alkoholowymi  tak   uważa,  a   aż 92%  sprzedawców  uważa,  że  dolna  granica  

możliwości  zakupu  wyrobów tytoniowych i alkoholu, powinna być na poziomie 18 roku życia.  100% 

ankietowanych mieszkańców i 69% sprzedawców nie widzi żadnych zagrożeń w lokalnym środowisku ze 

strony osób pijących alkohol. 31%  badanych sprzedawców nie ma zdania na ten temat. 

W opiniach badanych dorosłych mieszkańców widać negatywną postawę wobec niektórych zachowań 

osób pijących i pijanych w środowisku lokalnym, aczkolwiek duża grupa respondentów twierdzi, że zjawiska 

te na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat utrzymują się na zbliżonym poziomie. 

 

Wykres 4: Ocena zjawisk związanych ze spożywaniem alkoholu. 
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Duży odsetek, bo aż 59% ankietowanych zauważa wzrostową tendencję ilości spożywania napojów 

alkoholowych zarówno przez osoby dorosłe jak  i nieletnie. 

Reasumując należy uznać, że dorośli mieszkańcy Łukowa uznają problemy związane z alkoholem za 

najważniejsze w swoim środowisku.  

Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na dorosłych mieszkańcach miasta Łuków są zbliżone 

do wyników uzyskiwanych w ogólnopolskich badaniach. Badania CBOS dotyczące Polaków wobec alkoholu 

wskazują, że w Polsce zdaje się dominować styl umiarkowanego i rozsądnego picia alkoholu. Częste 

spożywanie alkoholu deklaruje 11% ankietowanych Polaków, zaś umiarkowane i okazjonalne – 69% ogółu 

społeczeństwa. Prawie jedna piąta Polaków deklaruje całkowitą abstynencję.6 Nasuwają się jednak 

spostrzeżenia, że Polacy są dość liberalni w ocenie własnych postaw wobec alkoholu, albowiem statystyczny 

Polak w tym samym 2007 roku wypił ponad 9 litrów czystego alkoholu (spirytusu). 

 

Wykres 5: Czas jaki upłynął od ostatniego spożycia alkoholu. 

 

 

                                                           
6 CBOS; Postawy wobec wybranych substancji psychoaktywnych. Komunikat z badań; Warszawa 2008. 
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Biorąc pod uwagę inicjację alkoholową badanych, 40% wskazuje na pierwszy kontakt z alkoholem 

poniżej siedemnastego roku życia, z czego aż 22% w wieku od 13 do 15 lat.  Po uzyskaniu pełnoletniości po 

raz pierwszy po alkohol sięgnęło 11% mieszkańców miasta. Nie pamięta tego faktu 49% badanych.  

 

Postawy dorosłych mieszkańców miasta Łuków wobec spożywania alkoholu. 

Spożycie alkoholu przez dorosłych mieszkańców miasta. 

 

Obiegowa opinia o rozpitym Polaku, nie do końca znajduje potwierdzenie w badaniach. W Europie 

jest co najmniej kilka nacji, które do alkoholu mają większą słabość niż Polacy. Pomimo tego OECD 

(Organization for Ekonomic Co-operation and Development, OECD; pl: Organizacja Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju) umieszcza Polskę w tzw. grupie ryzyka, jeśli chodzi o wzrostowy trend spożycia 

wysokoprocentowych trunków. 10,3 litra czystego spirytusu wypija co roku statystyczny Polak – 

dowiadujemy się z badania „Tacking Harmful Ailcohol Use: Economics and Public Health Policy” 

sporządzonego przez OECD w 34 krajach członkowskich tej organizacji. Najchętniej sięgamy po piwo, trochę 

rzadziej po trunki na bazie spirytusu. Na trzecim miejscu jest wino. Chociaż w światowych zestawieniach to 

nie nam się należy miano najbardziej rozpitego narodu, wyraźnie widać, że po alkohol sięgamy znacznie 

częściej niż jeszcze 20 lat temu. W badaniach OECD z 1992 roku w skali roku Polacy pili średnio o dwa litry 

czystego spirytusu na głowę mniej.7 

Efekt jest taki, że OECD zaliczyło nasz kraj do tzw. grupy ryzyka, w której wzrostowy trend spożycia 

alkoholu powinien zaniepokoić władze. Obok nas znaleźli się w niej również Finowie (wzrost z 8,9 do 9,8 

litra), Norwegowie (wzrost od 4,7 do 6,4) Islandczycy (wzrost od 4,7 do 6,3 l), Izraelczycy (wzrost od 1,8 do 

2,7) i Szwedzi (wzrost od 6,3 do 7,3). Bardzo duży wzrost spożycia alkoholu odnotowano także w Brazylii, 

Chinach, Rosji i Indiach.8 

„Obecnie alkohol odpowiada za wyższą liczbę zgonów w skali całego świata niż HIV, AIDS, przemoc 

i zapalenie płuc razem wzięte”9  -  zaznaczają twórcy raportu. Społeczne i ekonomiczne koszty nadmiernego 

spożycia alkoholu na całym świecie są olbrzymie. Zwłaszcza w krajach OECD. 

                                                           
7 CBOS, Postawy wobec wybranych substancji psychoaktywnych. Komunikat z badań; Warszawa 2001. 
8Tamże; 
9Tamże. 
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W deklaracjach badanych   dorosłych mieszkańców Łukowa, alkohol jest obecny w życiu badanych 

i to z niemałą częstotliwością. Jak obrazuje to wykres nr 5, na 1-2  dni przed badaniem alkohol piło 10% 

ankietowanych,   przed   tygodniem  –  15% .   Tylko  3%  dorosłych   mieszkańców  miasta  biorących udział 

w badaniu ankietowanym  zadeklarowało abstynencję. 

 

Wśród badanych dorosłych mieszkańców miasta  Łuków,  na pytanie o najczęściej spożywany rodzaj 

alkoholu,  przeważająca część odpowiedzi dotyczy piwa (43%). Na drugim miejscu znajduje się wino (28%)  

oraz wódka  -   20%.   

 

Wykres 6: Rodzaje spożywanych napojów alkoholowych. 
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Biorąc pod uwagę pogląd ankietowanych na temat szkodliwości alkoholu ze względu na rodzaj, to 

zdecydowana większość uważa, że alkohol zawarty w piwie jest równie  szkodliwy jak  ten zawarty w wódce, 

czy innych wysoko procentowych trunkach. Tylko 3% respondentów jest zdania, że alkohol zawarty w piwie 

jest mniej szkodliwy, a 27% nie ma zdania na ten temat.  Statystyka ta nie pokrywa się ze stereotypem 

funkcjonującym wśród większości Polaków, że alkohol zawarty w słabszych trunkach jak piwo, czy wino jest 

mniej szkodliwy. 10 

 

Wykres 7: Pierwszy kontakt z alkoholem dorosłych mieszkańców Łukowa. 

 

 

 

 

                                                           
10 CBOS, Postawy wobec wybranych substancji  psychoaktywnych. Komunikat z badań; Warszawa 2001. 
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Wykres 8:   Czy  alkohol  zawarty   w   piwie  lub  winie   jest   mniej   szkodliwy   niż   ten 

zawarty  w    wódce? 

 

 

 

Na identyczne pytanie dotyczące szkodliwości alkoholu zawartego w piwie i winie oraz wódce, 

sprzedawcy w sklepach z alkoholem odpowiedzieli następująco: 

 Alkohol zawarty w piwie lub winie jest mniej groźny niż ten zawarty w wódce – 4%; 

 Alkohol zawarty w piwie lub winie jest tak samo groźny jak ten zawarty w wódce – 27%; 

 Trudno powiedzieć –  69%.  

W kwestii  oceny możliwości sprzedaży alkoholu osobom nieletnim,  98% ankietowanych 

sprzedawców nigdy nie sprzedało alkoholu osobie, o której wiedziało, że jest nieletnia. Jednak wśród 

sprzedawców 2% przyznaje, że zdarzyła im się taka sytuacja. W temacie sprzedaży nieletnim wyrobów 

tytoniowych,   19%   ankietowanych sprzedawców  przyznaje, że zdarzyło im się takiej sprzedaży dokonać, 

a 81% twierdzi, że nigdy nie sprzedało wyrobów tytoniowych osobom, o których wiedzieli, że są nieletnie. 

Postrzeganie spożywania alkoholu jako potencjalnego zagrożenia w środowisku lokalnym. 

 

 Na pytanie: „Czy często zdarza się spożywanie alkoholu w obrębie Twojego punktu sprzedaży?” 27% 

odpowiedziało, że najwyżej raz w tygodniu,  16%, że  raz - dwa razy w miesiącu, a 59% ankietowanych 

twierdzi, że taka sytuacja nigdy się nie zdarzyła. W  kwestii stwarzania potencjalnego zagrożenia przez osoby  
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27%
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pijące alkohol w obrębie punktu sprzedaży, 69% sprzedawców twierdzi, że pijący lub nietrzeźwi klienci,   nie 

stwarzają takiego zagrożenia, natomiast 31% nie ma zdania na ten temat. 

 

Wykres 9: Czy osoby pijące alkohol w miejscu Twojego zamieszkania stanowią szczególne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa? 

 

 

 

Zaskakujący jest brak opinii 43% ankietowanych sprzedawców w tym  temacie. 100% 

ankietowanych twierdzi, że w ostatnim miesiącu nie zdarzyło się w obrębie sklepu żadne nieprzyjemne 

zajście związane z używaniem alkoholu.   Wszyscy ankietowani również twierdzą, że nie  zdarzyło im się 

wzywać policję lub straż miejską na interwencję w sprawie spożywania alkoholu przez klienta w sklepie lub 

jego obrębie. 

Większość ankietowanych sprzedawców spotkało się z przypadkami osób nieletnich próbujących 

kupić alkohol lub wyroby tytoniowe. 
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Wykres 10: Częstotliwość prób zakupu alkoholu i wyrobów tytoniowych przez osoby nieletnie. 

 

 

 

Ankietowani właściciele i sprzedawcy sklepów z alkoholem i wyrobami tytoniowymi w mieście 

Łuków, słyszeli lub wiedzą o przypadkach sprzedaży tych wyrobów osobom nieletnim.  54% badanych zna 

przypadki sprzedaży alkoholu, a 77%  wyrobów tytoniowych,  osobom  nieletnim.  

W przypadku   wątpliwości co   do wieku   osoby kupującej   54%   zawsze,   a   38%   często,    prosi 

o wylegitymowanie się dokumentem potwierdzającym pełnoletniość klienta.  8% grupa badanych 

sprzedawców,  nigdy nie sprawdza wieku klienta. 

 

W kwestii kontroli sprzedaży wyrobów tytoniowych i alkoholu w mieście Łuków  8% ankietowanych 

sprzedawców ocenia ją bardzo dobrze, 50% dobrze, a 42% słabo. 
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Wyroby tytoniowe i alkohol  jako potencjalne zagrożenie w środowisku lokalnym. 

 

Jedną z najbardziej popularnych i powszechnie dostępnych substancji uzależniających jest nikotyna. 

Chociaż palenie papierosów nie ma tak daleko idących konsekwencji społecznych jak alkohol, czy inne 

substancje psychoaktywne, jednakże   wywołuje  bardzo poważne   problemy  zdrowotne.   Udział zgonów 

z powodu chorób wywołanych przez palenie sięga 15% wszystkich zgonów, czyli co siódma osoba na świecie 

umiera z powodu palenia.11  Żaden inny pojedynczy czynnik nie ma takiego wpływu na stan zdrowia 

Polaków. 

Problemem jest również palenie wyrobów tytoniowych przez dzieci i młodzież, chociaż w ostatnich 

latach dają się dostrzec pewne pozytywne trendy. Badania prowadzone w 2008 roku wśród młodzieży 

szkolnej w Polsce  pokazały, że palenie papierosów staje się dla młodych ludzi coraz mniej atrakcyjne.12 

Znacznie bardziej palącym problemem jest struktura używania alkoholu przez dzieci i młodzież w 

Polsce. Do picia napojów alkoholowych przyznaje się ponad 92% uczniów III klas gimnazjalnych i ponad 96% 

uczniów II klas szkół średnich. Natomiast do upicia się w ostatnim roku przyznało się niemal 50% 

piętnastolatków i ponad 65% siedemnastolatków.13 

W mieście  Łuków 35,74% ankietowanych uczniów szkoły podstawowej i ponad 78% uczniów 

gimnazjum, zna w swoim otoczeniu osoby poniżej 18 roku życia, które palą papierosy. W świetle 

przedstawionej statystyki,  problem palenia papierosów  może wydawać  się bardzo istotny. Równie 

niepokojące są dane dotyczące niepełnoletnich osób spożywających alkohol. Ponad 20% badanych uczniów 

szkoły podstawowej  i ponad 68% uczniów gimnazjum zna osobiście osoby niepełnoletnie spożywające 

alkohol. 

Jeżeli chodzi o dostępność papierosów i napojów alkoholowych, dane są także  niepokojące. Średnio 

44% badanych uczniów twierdzi, że w lokalnym środowisku można bardzo łatwo lub łatwo kupić papierosy. 

Podobnie alkohol, 33% ankietowanych przyznaje, że w Łukowie kupno napojów alkoholowych przez osobę 

nieletnią jest łatwe lub bardzo łatwe. Wśród badanych uczniów szkół ponadpodstawowych, 24% 

ankietowanych przyznaje, że paliło w swoim życiu papierosy, a 27% badanych przyznaje się do picia 

alkoholu. Wśród uczniów szkół podstawowych  nieco ponad 6% uczniów   przyznaje się do palenia, a ponad 

5% do picia alkoholu. 

Bardzo różne są też motywy sięgania przez młodzież po papierosy i alkohol. Najczęściej uczniowie 

robią to „z przyzwyczajenia”,  „dla towarzystwa” lub w „innej sytuacji”. 

 

 

                                                           
11 Gniazdowski A; Zachowania a zdrowie. Podstawowe zależności [w} Zachowania zdrowotne. Zagadnienia 
teoretyczne, próba charakterystyki zachowań zdrowotnych społeczeństwa polskiego. IMP; Łódź 1990. 
12 CBOS; Postawy wobec palenia papierosów; Komunikat z badań; Warszawa 2008. 
13 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Raport; www.parpa.pl; 2015. 

http://www.parpa.pl/


 

 

Strona | 20 

 

Wykres 11: Rodzaj alkoholu po jaki najczęściej sięga młodzież ze szkół w mieście  Łuków. 

 

 

 

W grupie   badanych uczniów wyraźnie   widać różnice  pomiędzy uczniami   szkół podstawowych, 

a uczniami szkół ponadpodstawowych, którzy doświadczenia alkoholowe mają zdecydowanie większe.  

 

Wszystkie przedstawione w ankiecie rodzaje alkoholu pili uczniowie obu typów szkół, jednakże 

zdecydowanie większe doświadczenia w tej materii mają uczniowie szkół ponadpodstawowych. 
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Wykres 12: Poziom wieku inicjacji alkoholowej wśród uczniów w mieście  Łuków. 

 

 

 

Wśród 3% badanych uczniów szkół podstawowych,  inicjacja tytoniowa przypada poniżej 10-go roku 

życia, ponad 4% zapaliło pierwszego papierosa między 11 a 12 rokiem życia.  Natomiast wśród uczniów  

szkół ponadpodstawowych ponad  3% sięgnęło po pierwszego  papierosa  poniżej 10-go roku życia, 8% 

pomiędzy 11 a 12 rokiem życia, 11%  miało  wtedy od  13 do 14  lat.  75%  ankietowanych  problem  palenia   

papierosów  nie  dotyczy. W kwestii  spożywania alkoholu przez uczniów szkół w mieście Łuków  problem  

dotyczy przede wszystkim uczniów szkół ponadpodstawowych, w którym do picia alkoholu przyznaje się 

prawie 27% uczniów. 
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Jeżeli chodzi o miejsca i okoliczności sprzyjające inicjacji i późniejszego spożywania alkoholu, to 

większość ankietowanych wskazuje na „wakacje” lub „inne miejsca”. Ankietowana młodzież przyznaje, że 

jeżeli sięga po alkohol, to okazjonalnie, kilka razy w roku. 

 

Wykres 13: Wiedza na temat konsekwencji zdrowotnych palenia papierosów wśród uczniów 

szkół w Łukowie. 

 

 

 

Średnio 13% ogółu  ankietowanych uczniów  mieście   nie zna konsekwencji zdrowotnych palenia 

papierosów. 
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Zdecydowana  większość   respondentów  wśród   uczniów   szkół   oraz  dorosłych   mieszkańców  

w mieście  Łuków   wyraża opinie, że palenie papierosów i picie alkoholu nie pomaga w rozwiązywaniu 

sytuacji kryzysowych w życiu. 

 

 

Wykres 14: Wiedza na temat konsekwencji zdrowotnych spożywania alkoholu wśród uczniów 

szkół w mieście  Łuków. 

 

 

 

Średnio blisko 20% ankietowanych uczniów nie zna konsekwencji zdrowotnych picia alkoholu, przy 

czym wiedza na ten temat uczniów szkół podstawowych jest zdecydowanie słabsza, niż wiedza uczniów 

szkół ponadpodstawowych. 
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Rynek sprzedaży napojów alkoholowych w mieście  Łuków w ostatnich latach kształtuje się na 

zbliżonym poziomie. Rada Miasta w każdym roku uchwala limit punktów sprzedaży  oraz lokali 

gastronomicznych   uprawnionych   do  sprzedaży   napojów alkoholowych. W roku 2012 było to 42 lokale, 

w roku 2013 – 45 lokali, po czym w kolejnym roku 2014 liczba ta spadła ponownie do 42 punktów. 

Ogólna liczba sklepów  i   lokali   gastronomicznych   funkcjonujących   w mieście  w roku 2012 to 

86, a  w roku 2013 i 2014 -  85 punktów.  

 

Narkotyki i inne substancje psychoaktywne. 

 

Problem narkomanii ma charakter interdyscyplinarny. Znajduje się on w polu zainteresowania 

różnych    służb,   takich  jak służba     zdrowia,    oświata,    pomoc społeczna,    organy ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości, media. Każda z nich zajmuje się tym zjawiskiem od innej strony. Stąd też zapewne wiele 

różnych sposobów pojęcia „narkoman”. Dla jednych to ktoś uzależniony od narkotyków, dla jeszcze innych 

to ktoś, kto czasem używa narkotyków, dla jeszcze innych to ktoś, kto  obraca się w kręgach subkultury 

towarzyszącej narkotykom. 

W badaniach   przeprowadzonych  w mieście Łuków, pytania w ankietach traktują narkotyki oraz 

inne  substancje   psychoaktywne   w    aspekcie  społecznym.   Przyjmując    takie  spojrzenie   na    narkotyki 

i problemy wynikające z ich używania, największy nacisk kładzie się na szkody doświadczane, czy 

powodowane przez osoby używającą narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. 

Takie spojrzenie na zjawisko stanowi dogodny punkt wyjścia do racjonalnych działań 

zapobiegawczych i pomocowych, pozostawiając z boku kwestię moralnej oceny narkotyków i osób ich 

używających. W takim ujęciu, łatwiejszym wydaje się oszacowanie rozmiarów i dynamiki problemów. 

 

Problem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych w opiniach dorosłych 

mieszkańców miasta Łuków. 

 

Spośród badanych dorosłych mieszkańców miasta  Łuków 59% przyznaje, że w swoim środowisku 

nie zna nikogo, kto używałby jakichkolwiek substancji psychoaktywnych. 39% deklaruje, że zna do pięciu 

takich osób, a 2%, że zna do dziesięciu takich osób.  97% badanych jest zgodnych co do tego, że dopalacze 

są równie groźne jak narkotyki.  70% ankietowanych jest przekonanych, że substancje psychoaktywne nie 

pomagają  w  sytuacjach  kryzysowych, a  tylko 7%   twierdzi,  że   pomagają  w zależności od sytuacji. Nikt 

z ankietowanych nie  uważa, że mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów, a  23% nie ma wiedzy na 

ten temat. 
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Wśród   osób uczestniczących w badaniu sporo, bo 39% zna w swoim środowisku lokalnym osoby, 

u których można kupić narkotyki, dopalacze  lub inne środki odurzające.  

61% badanych twierdzi, że żadna ze znajomych osób nie używa narkotyków, dopalaczy, ani innych 

środków psychoaktywnych.  Wśród rodzajów substancji odurzających wymienianych przez dorosłych 

mieszkańców Łukowa najczęściej pojawiają się tzw. narkotyki miękkie, czyli marihuana i jej pochodne oraz 

tzw. dopalacze.  

 

Wykres 15: Rodzaj substancji psychoaktywnych przyjmowanych przez znane 

mieszkańcom Łukowa  osoby w lokalnym środowisku. 
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Problem  narkotyków  i  innych   substancji   psychoaktywnych w opiniach   uczniów szkół 

w mieście Łuków. 

 

Narkomania z jaką boryka się współczesne społeczeństwo polskie, dotyczy przede wszystkim ludzi 

młodych. Trudno jest jednoznacznie określić jakąś statystyczną prawidłowość odnośnie środowisk, których 

problem narkomanii dotyczy najbardziej. Młodzi ludzie biorący narkotyki pochodzą zarówno z rodzin 

biednych jak i bogatych, pełnych i rozbitych, z małych miasteczek i dużych miast.14 

Na pewno olbrzymie znaczenie w tej materii ma bezrobocie, zubożenie społeczeństwa, brak 

perspektyw, a przy tym brak autorytetów i ideałów. 

Wśród  najmłodszej  grupy badanych – uczniów szkół podstawowych w Łukowie,  ponad 8% 

deklaruje, że zna osobiście osoby w swoim środowisku zażywające narkotyki, dopalacze lub inne substancje 

psychoaktywne.  Prawie 6% wie gdzie i u kogo środki odurzające można kupić. Zdecydowana większość, bo 

69% ankietowanych uważa, że kupno substancji odurzających jest bardzo trudne, prawie niemożliwe. Tylko 

4% twierdzi, że kupno takich substancji w okolicy jest łatwe i nie trzeba większego wysiłku, żeby je dostać. 

Wśród ankietowanych uczniów szkół  podstawowych, blisko 32% nie zna konsekwencji zdrowotnych 

zażywania narkotyków, a ponad 32% nie zna konsekwencji prawnych zażywania i posiadania substancji 

psychoaktywnych. 

Świadomość uczniów szkół ponadpodstawowych jest zdecydowanie wyższa. Ponad 28% uczniów 

zna w swoim środowisku lokalnym osoby zażywające narkotyki, dopalacze lub inne substancje 

psychoaktywne, a  18%   badanych wie gdzie i u kogo można takie substancje kupić. Prawie 24% uważa, że 

w najbliższym środowisku takie substancje  można kupić bardzo łatwo, lub łatwo – nie trzeba się zbytnio 

wysilać.  

Nastolatki przechodzące okres buntu i negacji, bardzo często uciekają się do złudnej pomocy 

środków odurzających. Brak gruntownej wiedzy na tematy związane z konsekwencjami zdrowotnymi, ale 

też  prawnymi,   może   przynieść   fatalne skutki, przekreślając niejednokrotnie możliwość udanego startu 

w dorosłe życie. 

 Ponad 12%  ogółu ankietowanych uczniów twierdzi, że zażywanie narkotyków, dopalaczy lub 

innych substancji psychoaktywnych, w zależności od sytuacji, może pomóc  w rozwiązywaniu sytuacji 

kryzysowych w życiu,  blisko 15% nie umie odpowiedzieć na to pytanie. 

   

 

 

                                                           
14 Wegrzecka – Iluń J. ABC narkotyków; Remedium 2004. 
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Wykres 16: Stan wiedzy uczniów z szkół w mieście Łuków na temat skutków zdrowotnych 

zażywania środków odurzających. 

 

 

  Budujący jest fakt, że duża grupa uczniów  szkół ponadpodstawowych   zna  konsekwencje  

zdrowotne  zażywania narkotyków i wie jakie szkody w organizmie może to powodować, jednakże ponad 

21% ogółu badanej młodzieży  nie ma wiedzy na ten temat. 

Wykres 17:  Stan wiedzy uczniów szkół w Łukowie  na temat skutków prawnych  zażywania lub 

posiadania środków odurzających. 
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7% ogółu ankietowanych uczniów nie zna prawnych konsekwencji posiadania narkotyków. Niesie 

to za sobą olbrzymie ryzyko wejścia w konflikt z prawem w sposób nieświadomy. Mogą też zdarzyć się 

sytuacje wykorzystywania   niewiedzy   uczniów   przez  grupy przestępcze,  do  dystrybucji  narkotyków,   

dopalaczy i innych środków odurzających w szkołach oraz w lokalnym środowisku młodych ludzi. 

Uczniowie    szkół   w     mieście    Łuków    rzadko       przyznają   się    do    własnych   doświadczeń     

z narkotykami. Spośród wszystkich badanych 1,15% młodszych roczników i nieco ponad 7% uczniów szkół 

ponadpodstawowych przyznaje się do zażywania narkotyków, dopalaczy lub innych substancji 

psychoaktywnych. Wśród odpowiedzi na pytanie o okoliczności pierwszego kontaktu z substancjami 

psychoaktywnymi, najczęściej pojawiają się odpowiedzi: „na wakacjach” oraz „w innych okolicznościach”. 

Na pytanie o wiek inicjacji narkotykowej uczniowie szkół podstawowych w Polsce wskazują wiek 11 

- 12 lat, a uczniowie szkół ponadpodstawowych 13 – 14 lat.15  Wyniki badań w mieście  Łuków w tej kwestii 

nie odbiegają zbytnio od badań ogólnopolskich, gdzie od kilku lat obserwuje się coraz niżej przesuwającą 

się granicę wieku pierwszych kontaktów z substancjami psychoaktywnymi. 

W ogólnopolskich diagnozach społecznych podkreśla się celowość jak najwcześniejszej edukacji 

dzieci i młodzieży na temat wszelkich  konsekwencji zdrowotnych i  prawnych związanych z zażywaniem lub 

posiadaniem i handlem narkotykami i  innymi środkami odurzającymi.  

 

Wykres 18: Rodzaje substancji psychoaktywnych przyjmowanych przez uczniów szkół w mieście  

Łuków. 

 

 

                                                           
15 Węgrzecka – Iluń J. ABC narkotyków; Remedium 2004. 
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 Uczniowie szkół w Łukowie  w zasadzie  nie mają problemów z narkotykami. Sięganie po narkotyki 

ma   charakter  incydentalny. Jeżeli już zdarza się uczniom zażywać środki  odurzające, to najczęściej  jest to  

marihuana  i jej pochodne. 

Na tle Polski dane te prezentują się optymistycznie.  Procentowo  udział poszczególnych gatunków 

i rodzajów narkotyków rozkłada się podobnie, tzn. wśród polskiej młodzieży najbardziej popularna jest 

marihuana i jej pochodne oraz tzw. dopalacze. Narkotyki tzw. twarde plasują się na dalszych miejscach. 

Biorąc pod uwagę częstotliwość z jaką dzieci i młodzież sięgają po narkotyki, można stwierdzić, że 

są to kontakty raczej okazjonalne, kilka razy w roku.  Nie mniej jednak nieco ponad 3% ankietowanych 

uczniów szkół ponadpodstawowych  przyznaje, że zdarzyło się im przebywać w szkole pod wpływem 

substancji odurzających. 

W świetle zebranych wyników badań można postawić wniosek, że w kategorii „uzależnienie od 

środków   psychoaktywnych”,   problem   uczniów   w  mieście   Łuków  jest porównywalny z wynikami badań 

w Polsce, gdzie  z uzależnieniem boryka się około 8,5% młodych ludzi ze szkół ponadpodstawowych.16 

Środowisko rodzinne jest bardzo ważne dla młodego człowieka eksperymentującego z substancjami 

psychoaktywnymi. Bardzo często wśród motywów sięgania po narkotyk, polska młodzież podawała próbę 

zwrócenia na siebie uwagi. W świetle tego, tym istotniejsze dla poprawy sytuacji oraz profilaktyki 

antynarkotykowej, wydają się być odpowiedzi uczniów na postawione pytanie: „Jaką postawę przyjmują 

Twoi rodzice/opiekunowie wobec używania przez Ciebie narkotyków?” 

 Wykres 19: Postawy rodziców/opiekunów wobec używania narkotyków przez młodzież. 

  

                                                           
16 CBOS, Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań; Warszawa 2014. 

0,49%

0%

0,49%

0,33%

0,66%

97,70%

4,77%

1%

0,75%

0,25%

1,38%

91,72%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

Nic nie robią, bo myślą, że nie używam narkotyków

Nic nie robią, ale chyba się domyślają

Wiedzą, że używam narkotyków, ale ich to nie
interesuje

Wiedzą, że używam narkotyków, czasem ze mną o tym
rozmwiają

Wiedzą, że używam narkotyków, surowo interweniują

Nie dotyczy

Tytuł wykresu

Szkoły ponadpodstawowe Szkoła Podstawowa



 

 

Strona | 30 

 

Wśród   rodziców  młodzieży,   która przyznaje się do używania narkotyków, większość nic nie wie 

o tym fakcie. W związku z tym nic z tym nie robią w kierunku niesienia pomocy swoim dzieciom. 

 

Relacje na płaszczyźnie uczeń – szkoła – rodzice/opiekunowie. 

 

W celu osiągnięcia pozytywnych rezultatów profilaktyki antynarkotykowej, wskazać należy na 

równie istotne działania w kwestiach edukacji rodziców i opiekunów, jak i samej młodzieży. Bardzo istotne 

jest również przygotowanie szkoły na działalność profilaktyczną, edukacyjną i wychowawczą. Jak wskazują 

rozmaite badania prowadzone zarówno w Polsce jak i na świecie, skierowanie uwagi młodego człowieka na 

inne, pozytywne i jednocześnie atrakcyjne dla niego działania, może przynosić bardzo dobre rezultaty. 

Nie mniej ważną jest kwestia odpowiedniej, czytelnej informacji na temat osób i miejsc, które są 

uprawnione do niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych. Zarówno uczniowie szkół w mieście, jak 

również osoby dorosłe, powinny dysponować jasną informacją, kto w ich środowisku lokalnym może pomóc 

lub  pokierować działaniami mogącymi przynieść najlepsze efekty. Dotyczy to problemów zarówno 

narkotykowych, alkoholowych, jak i związanych z przemocą, czy innymi zachowaniami, które mogą mieć 

negatywny wpływ na członków społeczności lokalnej. 

Analizując odpowiedzi na pytanie w ankiecie skierowanej do dorosłych mieszkańców miasta Łuków, 

a mianowicie: „Gdzie może uzyskać  pomoc osoba uzależniona od alkoholu i/lub substancji odurzających 

(narkotyków dopalaczy, innych)?”, nasuwa się wniosek, że mieszkańcy nie do końca są pewni, do kogo mogą 

się zwrócić o pomoc. Aż 63% ankietowanych odpowiedziało wprost, że nie wie. 

Wykres 20: Instytucje wskazane przez dorosłych mieszkańców Łukowa, do których 

zwróciliby się o pomoc w sytuacjach kryzysowych. 
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Istotną kwestią w obszarze profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży, są ich  kontakty z rodzicami / 

opiekunami oraz szkołą. Niezwykle ważna jest również współpraca placówek oświatowych, w tym również 

Pedagoga Szkolnego, ze środowiskiem rodzinnym uczniów. Dobre samopoczucie ucznia w szkole, jego 

poczucie bezpieczeństwa, a także świadomość atrakcyjności szkoły dla jego rozwoju, może być 

fundamentem do budowania dobrych relacji na poziomach: 

 Szkoła  – uczeń; 

 Uczeń – rodzic /opiekun; 

 Rodzic / opiekun – szkoła. 

 

                 Dla oceny i poprawy  tych relacji, bardzo istotne i przydatne  mogą okazać się wyniki badań 

przeprowadzone na grupie uczniów szkół w mieście.. 

 

Wykres 21: Ocena samopoczucia w szkole uczniów szkół w mieście  Łuków. 
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  Zdecydowana   większość   uczniów   –  zarówno   na   poziomie   podstawowym,   jak   i   uczniowie  starsi 

– w swoich szkołach czują się dobrze. Mimo to ponad 3%  ankietowanych uczniów szkoły podstawowej oraz 

ponad 13% uczniów szkół ponadpodstawowych, było w ciągu ostatnich 30 dni na wagarach.  Zdecydowana 

większość wagarujących uczniów robi to bez wyraźnego powodu. Ponad 2,5% uczniów wagaruje za 

przyzwoleniem rodziców.  

          Na specjalną uwagę i wyciągnięcie odpowiednich wniosków zasługuje temat uczestnictwa rodziców / 

opiekunów w życiu dziecka. W mieście Łuków niepokoi fakt występowania licznych przypadków 

całkowitego braku kontaktów  rodziców lub opiekunów ze szkołą. 

 

Wykres 22:  Częstotliwość  kontaktów   rodziców / opiekunów    ze   szkołą, w opiniach uczniów 

miasta  Łuków. 
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         Do zbudowania pełnowartościowej platformy współpracy na płaszczyźnie uczeń – rodzic/opiekun – 

szkoła, bardzo istotny jest kontakt uczniów z Pedagogiem Szkolnym. Instytucja Pedagoga Szkolnego jest 

ważnym narzędziem w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, jak również do przeciwdziałania zachowaniom 

niepożądanym. Inicjatorem takich kontaktów może być wychowawca, nauczyciel, rodzice / opiekunowie, 

sam uczeń, a także jego koledzy, rówieśnicy. 

 

Wykres 23: Częstotliwość kontaktów uczniów szkół  z w mieście Łuków z Pedagogiem Szkolnym.  
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          Jak to obrazuje wykres 23, częstotliwość  kontaktów uczniów z Pedagogiem Szkolnym jest 

zróżnicowana. Niepokojącym może wydać się fakt, że aż 75% uczniów szkoły podstawowej  i 69% uczniów 

szkół ponadpodstawowych,  nigdy nie kontaktowało się z Pedagogiem Szkolnym.   Należy zwrócić uwagę na 

przyczynę takiego stanu rzeczy. Nawet w przypadkach, kiedy uczniom lub rodzicom wydaje się, że taka 

pomoc jest zbędna, to istnieje cały szereg tematów, akcji wychowawczych i profilaktycznych, do 

przeprowadzenia których można wykorzystać instytucję Pedagoga Szkolnego.  

 

          Opinie dorosłych mieszkańców Łukowa na temat przemocy. 

 

          Definicja WHO, przyjęta w 1996 roku i obowiązująca do tej pory, określa przemoc jako „Celowe użycie 

siły fizycznej lub władzy, sformułowane jako groźba lub rzeczywiście użyte, skierowane przeciwko samemu 

sobie, innej osobie, grupie lub społeczności, które albo prowadzi do, albo z którym się wiąże wysokie 

prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych, wad w rozwoju 

lub braku elementów niezbędnych do normalnego życia i zdrowia”.17 

          Istotnym elementem tej definicji jest uznanie celu za składnik przemocy, niezależnie od wyniku 

działania. To wyklucza z definicji  zdarzenia  niezamierzone,  takie  jak  na   przykład  większość wypadków. 

Z kolei użycie słowa „władza” w kontekście siły fizycznej, rozszerza tę definicję na różne aspekty zależności 

między rządzącym a rządzonym, w tym na przekroczenie granic prawnie dozwolonego użycia siły, ale także 

na zastraszanie i różnego rodzaju zaniedbania. 

           W codziennym życiu zwykle nie odwołujemy się do obowiązujących definicji, jednakże pamiętać 

należy, że  konstruowanie   definicji  opiera   się  na   powszechnie  obowiązujących   normach społecznych 

i moralnych oraz na tzw. wyczuciu subiektywnym jednostki funkcjonującej w społeczeństwie. 

           Badania przeprowadzone na próbie dorosłych mieszkańców miasta Łuków, do takich właśnie 

obiegowych opinii i subiektywnych ocen się odwołują. 

           Na pytanie o to, czy zjawisko przemocy w rodzinie często jest obserwowane w środowisku,  30% 

ankietowanych odpowiedziało, że bardzo rzadko. Za dość częste i bardzo częste  uznało je 9% 

ankietowanych, 61% badanych nie ma zdania na ten temat. 

            Podobnie   przedstawia  się   sytuacja w   odpowiedziach   na    pytanie   o   wiedzę   na   temat osób 

w najbliższym środowisku, wobec których stosowana jest przemoc. 26% respondentów wie o takich 

osobach w lokalnym środowisku, 33% twierdzi, że nie ma takich osób, a 41%  nie ma wiedzy w tym temacie. 

          89% ankietowanych dorosłych mieszkańców miasta uważa, że przemoc w rodzinie jest 

przestępstwem, 1% jest odmiennego zdania, a 10% nie ma wiedzy na ten temat.  24%  ankietowanych 

dorosłych mieszkańców Łukowa  zna przypadki bicia dzieci przez ich rodziców lub opiekunów. 

                                                           
17 CBOS, Komunikat z badań. Społeczne przyzwolenie na bicie dzieci. Warszawa 2008. 
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Wykres 24: Kto według Ciebie jest odpowiedzialny za przemoc? 
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           W dobie digitalizacji świata, coraz częściej w środowiskach pojawia się zjawisko cyberprzemocy. Co 

czwarty dorosły mieszkaniec Łukowa biorący udział w badaniu, zetknął się z tym zjawiskiem. 

 

Wykres 25: Kontakty mieszkańców miasta Łuków z cyberprzemocą w internecie. 

 

 

 

           Ankietowani zapytani o ocenę instytucji, do których mogą zwracać się o pomoc ofiary przemocy w ich 

rejonie, najwyżej ocenili pracę Pomocy Społecznej i Policji. W następnej kolejności do Służby Zdrowia. 

Najmniejszym zaufaniem cieszy się w ich opiniach Kościół  i Szkoła.  

            Ofiary przemocy ciągle borykają się ze skutecznym  wyegzekwowaniem swoich praw. Jest to 

całkowicie niezrozumiałe, ponieważ lekarz w zaświadczeniu nie dokonuje klasyfikacji, czy dana osoba jest 

ofiarą przemocy. Jego obowiązkiem jest opisanie obrażeń, które posiada osoba zgłaszająca się na 

konsultację. Prowadzenie dalszego postępowania należy do organów ścigania i dopiero w czasie 

postępowania przygotowawczego następuje weryfikacja słów osoby pokrzywdzonej. Takie zaświadczenie 

dla ofiar przemocy domowej ma często kluczowe znaczenie, gdyż na jego podstawie organy ścigania mają 

obowiązek dopuścić dowód z opinii biegłego lekarza  sądowego. 

 Zaświadczenia lekarskie dla ofiar przemocy, lekarze mają obowiązek wystawiać bezpłatnie. Jest to  

obowiązek lekarza. Za jego niedopełnienie grożą sankcje zarówno dyscyplinarne jak  i karne. 

Jeżeli lekarz, albo inny przedstawiciel ochrony zdrowia uzyska od pacjenta informację (albo 

podejrzenie), że osoba będąca u niego może być ofiarą przemocy w rodzinie, ma obowiązek wszczęcia 

procedury „Niebieskiej Karty”.18 

                                                           
18Ziębińska M. Polskie Prawo wobec przemocy. Warszawa.2006.  
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Na terenie miasta Łuków działa punkt konsultacyjny udzielający porad i pomocy ofiarom przemocy 

w rodzinie, a także telefon zaufania. Jest również ośrodek interwencji kryzysowej, grupa wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie, a także grupa terapeutyczna dla nich. 

              

Postrzeganie problemu przemocy przez uczniów szkół w mieście  Łuków. 

 

               Przemoc ma różne źródła i w różny sposób dotyka dzieci i młodzież. Jest wiele sytuacji, które mogą 

przemoc generować lub stwarzać warunki do jej występowania. Niewątpliwie najważniejszym miejscem, 

dającym największe poczucie bezpieczeństwa jest rodzinny dom. Zdecydowana większość uczniów 

biorących udział w badaniu, w rodzinnym domu czuje się bezpiecznie. W kwestiach materialnych również 

większość uczniów dobrze lub średnio ocenia swoją sytuację materialną. Średnio 1,5% wszystkich 

ankietowanych uczniów uważa, że jego sytuacja materialna jest zła i brakuje pieniędzy nawet na niezbędne 

rzeczy. 

                 Pomimo poczucia bezpieczeństwa w domu, wśród uczniów biorących udział w badaniu jest spora 

grupa (prawie 14%), która uważa, że rodzice mają prawo uderzyć dziecko, jeżeli dało  ku temu powody. 

 

Wykres 26: Czy uważasz, że rodzice mają prawo uderzyć swoje dziecko? 
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              Drugim ważnym dla dzieci i młodzieży miejscem, w którym niezwykle istotne jest poczucie 

bezpieczeństwa, jest szkoła.  Spośród ankietowanych uczniów szkoły podstawowej nieco ponad  2% uważa, 

że w szkole zachowuje się raczej lub bardzo źle. Podobnego zdania jest również ponad  2% uczniów szkoły 

ponadpodstawowej. Pozostali  swoje zachowanie w szkole oceniają dobrze i bardzo dobrze.  

               Sposób w jaki się zachowujemy i w jaki nasze zachowanie oceniają inni, może być czynnikiem 

generującym agresję. Na podstawie wyników badania ankietowego w mieście  Łuków, stwierdzić należy, że 

złe zachowanie uczniów nie powinno być powodem zachowań agresywnych lub występowania aktów 

przemocy. Pomimo takich wniosków, wśród ankietowanych uczniów jest duża grupa, która od czasu do 

czasu, a nawet często  obserwuje zjawisko przemocy w swojej szkole. 

 

Wykres 27: Występowanie zjawiska przemocy w szkołach w mieście  Łuków. 
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                  Nieco ponad 14% ogółu ankietowanych uczniów nie czuje się w szkole całkiem bezpiecznie,  

oceniając swoje bezpieczeństwo „pół na pół”, a średnio 2,5% ankietowanych uczniów uważa swoją szkołę 

za bardzo niebezpieczną. 

 

Wykres 28: Czy czujesz się w swojej szkole bezpiecznie? 

 

 

 

               W każdej z powyższych szkół ankietowani przyznają, że są wśród szkolnych kolegów tacy, których 

uczniowie się boją. Średnio prawie 20% ankietowanych uczniów uważa, że jest ofiarą jakiejś formy 

przemocy. 

               Przemoc jest to zjawisko, które dotyczy wszystkich środowisk i warstw społecznych. Ludzie doznają 

przemocy niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia, posiadanego majątku. Może również 

przybierać bardzo różne formy, od fizycznej, przez werbalną po psychiczną. W związku z powszechnym  
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dostępem do internetu oraz dostępem do różnych nośników  informacji, także do tych obszarów 

„przeniosła” się częściowo przemoc, wykorzystując mnogość portali społecznościowych i mobilność 

mediów teleinformatycznych 

 

                   Uczniowie szkół w mieście Łuków znają takie formy przemocy, a niektórzy z nich doświadczali jej 

osobiście. 

                 Wykres 29: Formy przemocy, które znają uczniowie szkół w mieście  Łuków. 
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Wykres 30: Bezpośredni kontakt z przemocą w internecie wśród uczniów w miescie Łuków. 

 

 

 

               Gros zachowań  agresywnych  ma  miejsce  w  szkołach.  Budzi to niepokój, zwłaszcza, że dla dzieci 

i młodzieży szkoła jest miejscem, gdzie spędzają bardzo dużo czasu. Większość kolegów, znajomych, to 
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innej osobie, o której wiadomo, że pomocy potrzebuje. W sytuacji bycia ofiarą lub świadkiem przemocy, 

większość ankietowanych szukałaby pomocy w szkole. 
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Wykres 31: Osoby, do których z prośbą o pomoc zwróciliby się uczniowie szkół w mieście  Łuków. 

 

 

                 

               Zdecydowana większość uczniów największym zaufaniem w tej materii obdarzyłaby 
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o pomoc do swoich rodziców lub opiekunów.                
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   Wyniki   badania   wskazują zatem   na  duże   zaufanie,    jakim   cieszą się dyrektorzy szkół, wychowawcy 

i nauczyciele ze szkół w mieście Łuków. Jest to doskonały przykład na poparcie tezy, że szkoła jest swego 

rodzaju poligonem, zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Wyniki wyraźnie wskazują na potrzebę współpracy 

uczeń – szkoła – dom.   Praca   wychowawców,  wspomagana   przez   Pedagoga    Szkolnego   i    we    

współpracy z   rodzicami, może przynieść nad wyraz dobre efekty. Zarówno w przeciwstawianiu się 

przemocy,  w  walce z  jej skutkami,   jak  również działaniami edukacyjnymi i profilaktycznymi związanymi 

z wszelkimi formami uzależnień. 

               Większość pytanych uczniów i to na wszystkich poziomach edukacji, nie zna instytucji, które poza 

szkołą zajmują się udzielaniem pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych. Średnio co piąty uczeń biorący 

udział w badaniu, wie i zna dokładne nazwy i lokalizację kilku instytucji, które zajmują się udzielaniem 

pomocy.  

 

Część III. Dzieci i młodzież w mieście  Łuków,  a inne zagrożenia społeczne. 

 

            Problem zagrożeń wynikających z nadużywania dostępu do internetu. 

 

              Symboliczny  początek internetu w Polsce to rok 1991, ale   pierwsze  ogólnie dostępne połączenie 

z internetem poprzez modem Telekomunikacji Polskiej, można było uzyskać dopiero w roku 1996. 

Błyskawiczny rozwój technologii teleinformatycznych na świecie sprawił, że dynamika rozwoju tej gałęzi 

komunikacji jest olbrzymia. Internet staje się coraz powszechniejszym medium, a jakość połączeń jest coraz 

lepsza. Operatorzy sieci internetowych prześcigają się w ofertach. Proponowany przez nich dostęp do sieci 

jest nie  tylko  coraz  szybszy,  ale  też coraz tańszy. Na przestrzeni ostatnich ośmiu lat, liczba internautów 

w Polsce podwoiła się i wynosiła w roku 2014 – 27 milionów odbiorców. Ogólnopolskie badania 

przeprowadzone w szkołach wskazują, że 98% polskich uczniów korzysta z internetu.19 

               Stwarza to okazję do równego dostępu do  edukacji, ale także niesie za sobą ryzyko różnych 

zagrożeń. Obecnie powszechność dostępu do internetu, jak również rozwój w dziedzinie sprzętu 

teleinformatycznego sprawia, że korzystać z sieci można już nie tylko stacjonarnie, siedząc przy komputerze, 

ale  również  poprzez   nośniki  mobilne,   takie jak laptopy,   tablety,   smartfony,  czy telefony komórkowe. 

W szkołach, bibliotekach, czy ośrodkach kultury powstają ogólnie dostępne pracownie i stanowiska 

komputerowe.  

               Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów szkół w Łukowie, pokazują, że ponad 82% 

uczniów szkoły  podstawowej  i 87% uczniów szkół ponadpodstawowych, ma swój własny komputer. 

Młodzież przyznaje również, że przy komputerze spędza znaczną część swojego wolnego czasu. 

                                                           
19 Domaradzki K; Forbes, 2014-11-21 [dostęp 2015-05-03]. 
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Wykres 32: Liczba godzin spędzanych przed komputerem przez uczniów szkół w mieście  Łuków.  

 

 

 

               Uczniowie zapytani o to na co poświęcają najwięcej czasu siedząc przed komputerem   przyznają, 

że niekoniecznie jest to nauka i zdobywanie wiedzy. Wśród odpowiedzi często pojawiają się portale 

społecznościowe i strony służące rozrywce, a także gry komputerowe (także wirtualne światy). 

                 Młodzież często wykorzystuje komputer i internet  do celów mogących mieć negatywny wpływ na 

rozwój, zachowanie oraz współżycie społeczne w środowisku lokalnym. 

                Nadmierne korzystanie z gier komputerowych, stron o tematyce rozrywkowej, ale także portali 

społecznościowych, może powodować odrealnienie świata, w którym młody człowiek na co dzień 

funkcjonuje. Często portale społecznościowe, czy fora internetowe służą do rozpowszechniania 

cyberprzemocy. Ponadto wirtualny świat często u młodzieży powoduje obniżenie poczucia własnej 

wartości. Świat, w którym wszystko jest bardziej kolorowe, modne, idealne, powoduje narastanie 

kompleksów, bycia kimś gorszym, brzydszym, mniej atrakcyjnym. To samo odnosi się do otaczającego 

świata – kolegów, rodziców, nauczycieli, sąsiadów. 
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               Internet bardzo często jest obszarem, w którym młodzież rozpoczyna inicjację seksualną. Do 

podjęcia współżycia zachęcają zarówno media, jak i rozmaite strony internetowe, w tym również 

pornograficzne. Powoduje to u niedojrzałych jeszcze osób, wypaczony pogląd na sprawy uczuć oraz 

współżycia seksualnego. Niekontrolowany dostęp do tego typu informacji i materiałów może powodować 

podejmowanie decyzji o przedwczesnym rozpoczęciu  współżycia seksualnego. Jeżeli na to nałoży się brak 

wiedzy na temat antykoncepcji oraz zagrożeń zdrowotnych związanych z chorobami przenoszonymi drogą 

płciową, może to wywołać bardzo niebezpieczne konsekwencje. 

               Bardzo istotnym jest takie pokierowanie młodymi ludźmi, aby w tych ważnych dla ich późniejszego 

życia sprawach, nie ograniczali się do wiedzy internetowej albo zdobytej podczas rozmów z rówieśnikami.             

              Bardzo często internet jest wykorzystywany do rozpowszechniania pornografii. Treści 

pornograficzne w sieci nie zawsze są chronione przed młodocianymi internautami. Uczniowie często 

kierowani zwykłą ciekawością lub próbą zaimponowania kolegom, nie tylko biernie oglądają, ale również 

często świadomie lub nieświadomie uczestniczą w procederze rozpowszechniania treści pornograficznych. 

           

               Młodzież a hazard. 

 

               Dane z raportu CBOS „Młodzież 2013” można uznać za optymistyczne w stosunku do danych sprzed 

kilku lat. Zagrożenie hazardem wśród młodzieży oczywiście nadal istnieje, jednak ujęte w raporcie 

deklaracje młodych ludzi pozwalają sądzić, że zjawisko hazardu w tej grupie wiekowej uległo pewnemu 

ograniczeniu. 

               W badaniu wzięto pod uwagę najpopularniejsze typy gier i zakładów: gry liczbowe (np. Lotto), 

automaty typu „jednoręki bandyta”, konkursy smsowe, zakłady bukmacherskie, gry i zakłady w internecie, 

gry odbywające się w kasynach (inne niż automaty).  Zgodnie z deklaracjami młodzieży, zmniejszył się 

odsetek grających w gry hazardowe w ogóle, ale i odsetek grających często, czyli minimum raz w miesiącu. 

W przypadku loterii i konkursów smsowych, odsetek zmniejszył się prawie o połowę – z 35% (2010 r.) do 

18%  (2013 r.).   Znacznie   mniej   osób   gra   również na  automatach,  co  prawdopodobnie  ma   związek 

z    wprowadzeniem    tzw.  ustawy  hazardowej,   ograniczającej   dostęp  do   tego   rodzaju   gier.   Spadek 

w najmniejszym stopniu odnosi się do Lotto.20 

               W mieście Łuków wiedza i świadomość negatywnego wpływu hazardu na młodzież  przedstawia się 

podobnie jak w całym  kraju. 

 

 

 

                                                           
20 CBOS; Raport Młodzież a hazard; 2014. 
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Wykres 33: Czy w Twojej okolicy są punkty bukmacherskie lub z grami hazardowymi? 

 

 

            

    Uczniowie zapytani o punkty bukmacherskie lub z grami hazardowymi w najbliższej okolicy wykazali, że 

niezbyt interesuje ich ten temat, w dużej mierze odpowiadając na zadane pytanie „nie wiem”.  

 

Wykres 34: Czy znasz osoby poniżej 18 roku życia, które uczęszczają do punktów bukmacherskich 

lub z grami hazardowymi? 
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               W świetle powyższego wykresu wyraźnie widać, że mimo niewielkiej wiedzy na temat punktów 

bukmacherskich i  z grami hazardowymi w najbliższym środowisku, średnio 16% ogółu ankietowanych   

uczniów, zna osobiście niepełnoletnie osoby w swoim otoczeniu, które z usług takich punktów korzystają. 

                  Młodzież i dzieci stanowią grupę najbardziej narażoną na popadnięcie w sidła hazardu. 

Szczególnie niebezpieczny jest hazard internetowy. W czasach kryzysu, kiedy wzrasta znacznie 

zainteresowanie szybkim sposobem pomnożenia pieniędzy, to na rodzicach spoczywa obowiązek ochrony 

przed uzależnieniem i udzielenia pomocy „dzieciom hazardzistom”.  

                Rodzic, który zauważa u swojego dziecka niepokojące objawy mogące świadczyć o jego 

uzależnieniu od hazardu często szuka ich przyczyn w bezpośredniej rozmowie z dzieckiem. Przyznanie się 

dzieci i młodzieży do problemu w takiej sytuacji jest jednak rzadkością, co dodatkowo utrudnia szybką 

interwencję rodzica. Tymczasem, wiele młodych osób nie chce i nie dostrzega swojego problemu. Stałe 

zaprzeczanie wynika z mechanizmów choroby, która jest jego częścią, tak  jak tworzenie przez osobę 

uzależnioną iluzji poprawy sytuacji.21  

                Przyczyny hazardu są zróżnicowane. Powodem powstania u dziecka uzależnienia od hazardu może 

być brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, trudności w budowaniu więzi z rówieśnikami 

i osobami dorosłymi wynikające z minionych negatywnych przeżyć lub zamkniętej, nieśmiałej osobowości. 

Hazard jest często również wynikiem braku umiejętności właściwej organizacji przez dziecko czasu wolnego 

i braku kontroli nad formami jego spędzania przez osoby dorosłe.  Wynikiem hazardu może być również 

zaburzona więź emocjonalna dziecka z rodzicem powstała w wyniku negatywnych postaw rodzicielskich22. 

 

Część IV. Diagnoza oraz profilaktyka zagrożeń społecznych w mieście  Łuków. 

 

               Analiza zagrożeń społecznych w mieście Łuków pozwala stwierdzić, że najpoważniejszymi 

problemami w Łukowie – w opiniach jego mieszkańców – są alkoholizm, bezrobocie i uzależnienie od 

substancji psychoaktywnych. Wysokie miejsce zajmuje również zubożenie społeczeństwa. 

               Alkohol  i skutki jego nadmiernego spożywania, wywołują niepokój wśród ankietowanych dorosłych 

mieszkańców miasta. Jako istotne i bardzo istotne zagrożenie dla mieszkańców definiuje go aż 91% 

ankietowanych.  

               W kwestii kampanii informacyjnych i profilaktyki, na szczególną uwagę władz zasługiwać powinien  

fakt doboru osób, którym powierza  się  sprzedaż  alkoholu.  Wśród ankietowanych pracowników sklepów 

z alkoholem i wyrobami tytoniowymi,  31%   nie ma zdania na temat zagrożeń, jakie mogą powodować 

osoby spożywające alkohol i nietrzeźwe w lokalnym środowisku.  Aż 69% ankietowanych sprzedawców, na  

                                                           
21 Kozak S. Patologie komunikowania w internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. Warszawa 2001. 
22 Tamże. 
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pytanie o to, czy alkohol zawarty w piwie lub winie jest mnie groźny niż ten zawarty w wódce, 

odpowiedziało: ”trudno powiedzieć”, a 4%  twierdzi, że jest mniej szkodliwy. 

               Wyniki badań jednoznacznie wskazują na braki w edukacji i świadomości dotyczącej potencjalnych 

zagrożeń powodowanych nadmiernym spożywaniem alkoholu. Zwłaszcza, że to sprzedawcy mają 

bezpośredni kontakt z klientem, nierzadko osobą niepełnoletnią. Fakt częstych przypadków prób zakupu 

alkoholu oraz wyrobów tytoniowych potwierdzają sami sprzedawcy. Część z nich wprost przyznaje, że 

sprzedaje papierosy i alkohol  osobom nieletnim, a wielu z nich robi to często.   Sama młodzież również  

przyznaje, że nie ma większego problemu z kupnem zarówno papierosów, jak i alkoholu. 

                Wśród młodzieży przyznającej się do picia alkoholu, niebezpiecznie przesuwa się w dół 

granica wieku inicjacji alkoholowej. Coraz więcej dzieci ze szkół podstawowych przyznaje się do picia 

alkoholu. Jako okoliczności   sprzyjające   piciu alkoholu,  jak  również  zażywaniu  innych  substancji  

odurzających,  dzieci i młodzież najczęściej wskazują wakacje. Pomimo akcji profilaktycznych prowadzonych 

wśród uczniów zarówno przez poszczególne szkoły, jak i MOPS, czy KRPA, pod rozwagę należy wziąć 

działania profilaktyczne oraz organizowanie uczniom czasu wolnego w taki sposób, aby „odwrócić” ich 

uwagę od zachowań niepożądanych. 

Należy również zwrócić uwagę na niską ocenę skuteczności kontroli punktów sprzedaży przez KRPA 

w mieście. 

              Wyniki badania ankietowego wykazały również pole do działania w kwestii profilaktyki 

antynarkotykowej. Duża grupa dzieci i młodzieży nie zna konsekwencji zdrowotnych używania narkotyków 

i innych substancji psychoaktywnych. Również duża grupa nie zna konsekwencji prawnych posiadania takich 

substancji. Niepokoi również brak zainteresowania tym problemem ze strony rodziców. Wspomniany brak 

zainteresowania – jak wskazują odpowiedzi ankietowanych uczniów – może być spowodowany niewiedzą 

na temat objawów i rozpoznawania symptomów zażywania substancji odurzających przez dzieci i młodzież. 

               Dużo do zrobienia pozostaje w kwestii informacji gdzie i do kogo mogą się zwrócić zarówno dorośli, 

jak i dzieci i   młodzież, którzy mają problem   lub   zaobserwowali  niepokojące  zachowania w rodzinie, czy 

w szkole. 

               Młodzi ludzie bardzo nisko ocenili też kontakty rodziców i opiekunów  ze szkołą. Bardzo niewielu 

korzysta  z pomocy Pedagoga Szkolnego. W tej materii należałoby usprawnić współpracę na płaszczyźnie 

uczeń – szkoła – rodzina. 

               Pod uwagę należy wziąć również problem przemocy w środowisku lokalnym. Wprawdzie 89% 

ankietowanych uważa, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem, to znaczna ich liczba daje mimo to 

przyzwolenie na stosowanie  kar fizycznych  wobec dzieci.  Wśród   osób   dotkniętych przemocą  domową 

w mieście Łuków, respondenci, obok dorosłych kobiet, wymieniają właśnie dzieci. 

               Większość młodych ludzi, jako osobę, do której zwróciliby się o pomoc w sytuacji trudnej, wskazało 

wychowawców, nauczycieli, Pedagoga Szkolnego, pomimo tego, że w ankiecie przyznają się do niezbyt 

częstych kontaktów z Pedagogiem. Może to zostać wykorzystane do poprawy relacji uczeń – szkoła – 

rodzina. 
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 Akcje profilaktyczne dotyczące problemów uzależnień, edukacji zdrowotnej i prawnej, powinny być 

kierowane tak do uczniów, jak i ich rodziców i opiekunów. 

                   W  sytuacji, kiedy spora  liczba ankietowanych uczniów przyznaje się do spędzania dużej ilości 

wolnego czasu przed komputerem i w internecie, może to powodować narażenie młodych ludzi na rozmaite 

ryzyka pojawiające się w sieci, min. hazard, pornografia, cyberprzemoc.  

                  Niekontrolowany i nadmierny dostęp do internetu  może generować coraz więcej problemów. 

Zarówno w kwestiach uzależnień jak również dostępu do treści niepożądanych. Stwarza to 

niebezpieczeństwo zbyt wczesnej inicjacji seksualnej, a także narażenia na poddawanie młodych ludzi 

działaniu treści pornograficznych. Stwarza to również niebezpieczeństwo wykorzystywania seksualnego 

nieletnich  przez przestępców internetowych. Jest to także pole do rozprzestrzeniania się hazardu w sieci. 

                   W związku z powyższym celowe wydaje się położenie nacisku na organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych oraz innych form atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez młodzież, mających na celu 

„odciągnięcie” młodych ludzi od komputerów. 

 

Kierunki działań samorządu lokalnego na przyszłe lata. 

 

               Na podstawie powyższej diagnozy, jako priorytetowe w celu likwidowania potencjalnych zagrożeń 

społecznych, powinny stać się następujące działania: 

1. Prowadzenie akcji profilaktycznych w szkołach oraz w środowisku lokalnym, mających na celu 

zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawę stanu wiedzy na temat uzależnień i ich skutków, m.in. 

przemocy w rodzinie. 

           

2. Prowadzenie akcji profilaktycznych wśród  dzieci i młodzieży, mające na celu zwiększenie 

możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, co może odwrócić ich uwagę od działań 

negatywnych, w tym nadmiernego spędzania czasu przed komputerem, hazardu oraz stosowania 

przemocy. 

 

 

3. Prowadzenie akcji informacyjnych mających na celu podniesienie świadomości różnego rodzaju 

zagrożeń związanych z przemocą, zarówno bezpośrednią jak i internetową. 

 

 

4. Przygotowanie różnego rodzaju działań skierowanych do dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

mieszkańców miasta, mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz działania 

edukacyjne uświadamiające rolę uzależnień w występowaniu zjawiska przemocy domowej. 
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5. Prowadzenie akcji informacyjnych wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów, 

mających na celu podniesienie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych jakie niosą za sobą wszelkie 

uzależnienia, jak również poprawienie świadomości  w kwestii edukacji prawnej na temat skutków 

prawnych posiadania zakazanych substancji psychoaktywnych.   

 

6. Przygotowanie kampanii informacyjnej na temat wszystkich instytucji, których celem jest niesienie 

pomocy osobom z problemami będącymi wynikiem uzależnień, bezrobocia oraz stosowania 

przemocy w rodzinie. 

 

7. Przeprowadzenie akcji informacyjnej  w zakresie opieki zdrowotnej, psychologicznej i pomocy  

prawnej przysługującej ofiarom przemocy w rodzinie. 
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