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Wstęp  

 

 

Badanie  „Diagnoza  problemów społecznych  wśród  uczniów i  mieszkańców gminy 

Leszno” została  zrealizowana  w  październiku  2012  roku  na  zlecenie Urzędu  Gminy w 

Lesznie. Niniejszy  raport  zawiera   wyniki  badania społecznego przeprowadzonego wśród: 

- uczniów szkół w gminie Leszno, 

- mieszkańców gminy Leszno (powyżej 20 roku życia),  

- kluczowych informatorów,  

oraz analizę danych zastanych na temat specyfiki pomocy osobom doświadczającym 

przemocy oraz uzależnionym od alkoholu i narkotyków na terenie gminy Leszno.  

 

Każdy z powyżej wymienionych obszarów badawczych ujęty został w prezentowanym 

raporcie.  

Jak widać na poniżej zaprezentowanym Rysunku 1.  

 

  

Rys. 1 Obszary Diagnozy lokalnej- opracowanie własne 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

1.  METODOLOGIA BADAŃ  

1.1. Proces badawczy składał się z trzech poniżej opisanych etapów  badawczych.  

1.1.1. Opis zastosowanych narzędzi badawczych. 

 

Kwestionariusz ankiety 

 

Pierwszym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, za jego pośrednictwem 

przebadano uczniów szkół w gminie Leszno. Badanie przeprowadzono w dwóch Zespołach 

Szkół, w klasach 6 szkół podstawowych i klasach 1-3 w Gimnazjum. Badanie polegało na 

przedstawieniu respondentom (uczniom) kwestionariuszy z pytaniami oraz prośbie o ich 

indywidualne wypełnienie. Każdy z kwestionariuszy zawierał takie same pytania, ułożone w 

identycznej kolejności. Pytania podzielone były na cztery bloki tematyczne: 

- dotyczący zjawiska przemocy  

– dotyczący używania narkotyków, 

- dotyczący używania alkoholu, 

- dotyczących relacji rodzinnych i metryczka 

 

Trzy  pierwsze  bloki  (dotyczące  pytań  o  zjawisko przemocy oraz narkotyki  i  alkohol),  które 

były merytorycznym zakresem prowadzonego badania składały się odpowiednio z siedmiu,  

trzynastu i dwunastu pytań. Blok  ostatni – metryczka składał się z czterech pytań. Wszystkie 

pytania w kwestionariuszu  ankiety były pytaniami  zamkniętymi. Badanie miało charakter 

anonimowy. Podczas  realizacji  badań  terenowych w szkołach  badacz  nie  napotkał  na 

żadne trudności,  uczniowie  bardzo  chętnie  brali  udział  w  badaniu,  byli zainteresowani  

przebiegiem  diagnozy.  W  badaniu  bardzo  pomocni  okazali  się  zarówno Dyrektorzy obu 

Zespołów Szkół, jak i cała kadra pedagogiczna. Dzięki czemu możliwe było sprawne  

przeprowadzenie badania w takim wymiarze. 

Podczas  analizy wyników  utrzymany  został utrzymany podział na bloki tematyczne – 

mianowicie w pierwszej kolejności omówiony zostały pytania z bloku dotyczącego zjawiska 

przemocy, następnie używania narkotyków,  trzecie  dotyczące używania  alkoholu,  a  na  

końcu  omówione  zostały  kwestie  danych metryczkowych. 
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Kwestionariusz wywiadu 

 

 Kolejnym narzędziem badawczym  był  kwestionariusz  wywiadu.  jest  to narzędzie 

pozwalające doprecyzować i strukturalizować zakres i kolejność zadawanych  respondentowi 

pytań. Dzięki czemu zawęża zakres tematyczny wywiadu do interesującego badacza obszaru.  

Kwestionariusz  wywiadu  skierowany został do grupy dorosłych mieszkańców gminy Leszno. 

Przebieg badania za pomocą kwestionariusza wywiadu był następujący: 

-  badacz  prosił  przechodniów  o  udział  w wywiadzie 

-  badacz  wyjaśniał  cel,  zakres  tematyczny  oraz  przebieg  badania kwestionariuszowego, 

jak również samej diagnozy 

- badacz zadawał pytania umieszczone w kwestionariuszu ankiety, 

 

Narzędzie  badawcze  jakim  jest  kwestionariusz  wywiadu  jest niejako  planem zadawanych  

pytań  oraz ustaleniem  ich  kolejności  podczas  czynienia  czynności badawczych 

skierowanych  do  respondenta.  Kwestionariusz  wywiadu  skierowany został to grupy 

dorosłych mieszkańców gminy Leszno (powyżej 20 roku życia). Przebieg badania za pomocą 

kwestionariusza wywiadu był następujący: 

-  badacz  pozyskiwał  przechodniów  do  udziału  w  badaniu,  jednocześnie uzyskując od 

nich zgodę na udział w wywiadzie, 

-   badacz  wyjaśniał  cel,  zakres  tematyczny  oraz  przebieg  badania 

kwestionariuszowego jak również samej diagnozy, 

- badacz zadawał pytania umieszczone w kwestionariuszu ankiety,  

-  po  uzyskaniu  odpowiedzi  na  pojedynczo  zadawane  pytania,  badacz zaznaczał lub 

zapisywał uzyskane odpowiedzi, 

Każdy  z kwestionariuszy  zawierał  takie  same  pytania , ułożone  w identycznej kolejności. 

Kwestionariusz wywiadu  składał się 34 itemów, w tym: z sześciu  pytań poświeconych zjawisku 

przemocy, dwudziestu dwóch pytań poświeconych problemom  uzależnienia  od  alkoholu  i  

narkomani  oraz  z  sześciu  pytań metryczkowych.  W bloku dotyczącym używania środków 

psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków) było dwanaście pytań dotyczących używania 

owych środków przez mieszkańców gminy oraz  10 pytań dotyczących osobistych 

doświadczeń ze stosowaniem alkoholu i narkotyków. Pytania dotyczące osobistych 

doświadczeń z środkami psychoaktywnymi były pytaniami uwikłanymi (losowo wplecione w 
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strukturę wywiadu), tak aby zminimalizować opór przed udzielaniem odpowiedzi na te 

pytania. Tak przeprowadzone badanie było anonimowe oraz dobrowolne. 

 

Dyspozycje do wywiadów pogłębionych  

Wywiad pogłębiony  jest  to  metoda  badawcza,  która polega  na  zadawaniu  badanym  

osobom  pytań rozszerzających zakres tematyczny oraz rozszerzających obszary wywiadu 

kwestionariuszowego. Badacz prowadził  moderowaną  rozmowę  z  respondentem, na  

podstawie wytycznych  do  wywiadu.  Wytycznymi  do  wywiadu  są  obszary tematyczne,  

które  warto  poruszyć  podczas  rozmowy. Obszary te zostały wygenerowane podczas 

opracowania danych z wywiadów kwestionariuszowych. Wytyczne  do  wywiadów  

pogłębionych,  zawierają w sobie  przykładowe  pytania,  które  należy  postawić  

respondentowi  w  trakcie realizacji rozmowy, jednak  traktować  je  należy  dość elastycznie, 

podążając za badanym. Wywiad ten opiera się przede wszystkim na pytaniach otwartych a 

pytania zamknięte stanowią tu jedynie pomoc w doprecyzowaniu wypowiedzi badanego 

(od ogółu do szczegółu). O strukturze wywiadu decyduje badacz w trakcie jego trwania, 

gdzie głównym kryterium jest istotność problematyki dla lokalnej diagnozy. Jest to metoda 

jakościowa pozwalająca wzbogacić obszar badawczy o dane badawcze nie uwzględnione 

w procesie badania kwestionariuszowego. Dodatkowym atutem tej metody jest możliwość 

zaakcentowania przez respondentów najistotniejszych, ich zdaniem problemów w badanym 

obszarze. Respondenci  dobierani  byli  losowo  przez  badacza,  a  ich  udział  w  badaniu  

był dobrowolny. 

 

1.1.2. Obszar badań desk research 

 

Metoda  badań desk  research polega na wykorzystaniu  dostępnych  danych wtórnych 

(już  istniejących) takich  jak  publikacje,  raporty,  biuletyny,  bazy  danych, katalogi,  

informacje  dostępne  na  stronach  WWW  itp.  Termin  „desk  research” obejmuje 

najogólniej mówiąc badania, które nie wymagają pracy w terenie, dlatego niejednokrotnie  

badania  te  określa  się  jako  „badaniami  zza  biurka”  lub  „analizą danych  zastanych”. 

Poprzez  termin  „dane  zastane”  określa  się  wszystkie  możliwe dane, informacje, które na 

dzień wykonywania czynności badawczych już istnieją, są ogólnodostępne.  Podczas  

prowadzenia  badań  desk  research  nie  buduje  się kwestionariuszy  ankietowych,  nie  są  

potrzebni  ankieterzy  i  koordynatorzy.  

Najczęściej same czynności z obszaru badań desk research wykonuje sam badacz, lub  

osoba  delegowana,  zaznajomiona  z  metodologią  badawczą. Jest  to  metoda 
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badawcza polegająca na analizie już istniejących,  dostępnych danych pochodzących z  

różnych  źródeł,  jak  prasa,  Internet,  raporty  analityczne,  zestawienia  danych 

statystycznych oraz wzajemnej ich weryfikacji i scaleniu.   

Najczęściej wykorzystywane źródła w badaniach desk research to: 

- dane statystyczne,  

- dostępne raporty branżowe,  

- sprawozdania finansowe,  

Coraz częściej spotykanym przedmiotem realizacji badań „zza biurka” są analizy stron  

internetowych,  społeczności  internetowych,  zawartości  forów,   blogów, fanklubów itp.  

Wraz ze wzrostem dostępności do sieci internetowej coraz więcej osób szuka tam 

przydatnych dla siebie informacji, niejednokrotnie poszukując też pomocy, czy wsparcia w 

trudnych sytuacjach życiowych. Badania desk research  mogą stanowić samodzielną 

metodę  badawczą lub być wstępną fazą projektu,  poprzedzającą fazę zbierania danych 

pierwotnych. Analizę  desk research przeprowadzać można dwojako: 

- jako  analizę  wstępną,  mającą  na  celu  lepsze  zaplanowanie  dalszych badań 

terenowych.  Dodatkowym  plusem takiego  zastosowania  analizy  „zza  biurka”  jest 

wstępne rozpoznanie  obszaru  badawczego  oraz  ocena zakresu funkcjonowania systemu 

pomocy osobom uzależnionym w gminie Leszno.  

- jako  analizę  podsumowującą,  mającą  na  celu  wyciągnięcie  konstruktywnych 

wniosków, które  będą  miały solidną  podstawę  w  dokumentach  formalnych, ale również 

w badaniach przeprowadzonych. W niniejszym raporcie analiza desk research (analiza „zza 

biurka”) użyta została jako  analiza  wstępna,  do  dokonania  przygotowawczej  oceny  

funkcjonowania systemu  pomocy. Wyniki  analizy desk  research  wykorzystano  również  

podczas konstruowania  wniosków  i  rekomendacji,  używając  przesłanek  i  wytycznych 

wynikających  z  dokumentów  formalnych  analizowanych  podczas  etapu  procesu 

badawczego desk research.  

 

1.1.3. Realizacja badań terenowych 

 

Badania terenowe składały się z niejako trzech obszarów badawczych, do których użyto 

trzech różnych metod badawczych, mianowicie:  

-  I  obszar  badań  terenowych –  uczniowie  szkół w gminie Leszno –  kwestionariusz ankiety,  
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- II obszar badań terenowych – mieszkańcy gminy Leszno – kwestionariusz wywiadu,  

-  III  obszar  badań  terenowych –  Mieszkańcy gminy Leszno w tym kluczowi respondenci –  

dyspozycje  do wywiadów pogłębionych,  

 

1.1.4. Analiza zebranego materiału badawczego (analiza danych surowych) 

 

Ten  etap  jest  niczym  innym  jak  przygotowaniem  danych  surowych  (czyli 

wprowadzeniem wszystkich  informacji  do  programu  komputerowego,  w  którym  są 

czyszczone, uzupełniane i przygotowane do dalszej analizy). Efektem  tego etapu jest 

uzyskanie przez badacza danych umożliwiających stworzenie analizy graficznej, 

tabelarycznej oraz merytorycznej wynikającej z danych surowych.  

 

1.1.5. Opracowanie raportu z badania 

Opracowanie raportu z badania pozwala na obrazowe przedstawienie uzyskanych wyników 

badań terenowych. Raport jest również prezentacją opinii publicznej na tematy poruszane w 

trakcie badania.   

Raporty  badawcze  ujmujące tematykę społeczną wskazuje na zainteresowanie gminy 

poruszanym tematem, jak również na otwartość na opinie mieszkańców i nurtujące ich 

problemy.  

 

1.2. Cele badawcze – główne i szczegółowe 

 

Każde  badanie  społeczne  w  swej  konstrukcji  posiada  cele,  intencje,  a  jego 

przeprowadzenie jest podyktowane konkretną potrzebą.  

Do głównych  celów  procesu  badawczego, w  ramach  którego  powstał  raport  

Diagnoza  problemów  społecznych  wśród  uczniów  i  mieszkańców Gminy Leszno, należą:  

 

Głównym celem realizowanej diagnozy lokalnej jest ukazanie stanu problemów związanych 

ze zjawiskiem przemocy oraz problemów alkoholowych i narkotykowych zgodnych z 

definicją uzależnienia od środków psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków), wskazanie 

zasobów wsparcia, jak również zwrócenie uwagi na najpilniejsze potrzeby systemu wsparcia 

w zakresie rozwiązywania problemów z uzależnieniem od środków psychoaktywnych.  

 

 



10 

 

Zgodnie  z  wyżej  wymienionymi  celami  głównymi,  przeprowadzenie  diagnozy  

lokalnej ma też swoje cele szczegółowe,  oto one: 

1.  Diagnoza  lokalna  stanowi  punkt  odniesienia  do  wszelkich  działań prowadzonych  

przez  osoby  realizujące Strategię  Rozwiązywania  Problemów Społecznych Gminy Leszno, 

2.  Diagnoza lokalna jest dokumentem wskazującym na mocne  strony  systemu pomocy  

osobom doświadczającym przemocy oraz  uzależnionym  ale  także  wskazuje  potencjalne  

wyjścia i  rekomendacje  w  ramach  walki  z  problemem przemocy i uzależnieniami  od  

środków psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków), 

3.  Diagnoza lokalna jest raportem  wskazującym na potencjalne obszary rozwojowe w  

systemie  walki  z  uzależnieniami  od  środków  psychoaktywnych (alkoholu i  narkotyków) 

oraz przeciwdziałania przemocy, 

4.  Diagnoza lokalna jest dobrą praktyką promującą standardy realizacji Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Leszno na lata 2008 – 2018, 

5.  Diagnoza  odpowie  na  oczekiwanie  zawarte  w  Strategii  Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Leszno.  

 

1.3. Podsumowanie  

 

Całość  procesu  badawczego  została  zrealizowana  w okresie  od  9  października  do 31 

października  2012  roku.  Badania  terenowe zostały  przeprowadzone  w  dniach od 11 

października do 13 października 2012 roku.  

Wybór respondentów został dokonany następująco: 

 Uczniowie  szkół  w gminie Leszno– szkoły  zostały  przydzielone oraz  zatwierdzoneprzez 

Zamawiającego (Urząd Gminy Leszno): 

 2 klasy VI spośród dwóch szkół podstawowych w gminie Leszno 

 2 klasy I spośród dwóch gimnazjów w gminie Leszno 

 2 klas II spośród dwóch gimnazjów w gminie Leszno 

 2 klas III spośród dwóch gimnazjów w gminie Leszno 

 

 Dorośli  (powyżej  20  roku  życia)  mieszkańcy  gminy Leszno  –  dobór  respondentów 

do badania został przeprowadzony losowo przez badacza, badanie  zwykle  
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odbywało  się  w  miejscach  publicznych  na terenie gminy Leszno, udzielenie 

wywiadu było dobrowolne,  

 Mieszkańcy w  t y m  kluczowi informatorzy, dobrani losowo przez badacza, 

udzielenie wywiadu było dobrowolne. 

 

2. RAPORT Z BADAŃ DESK RESEARCH 

Jak już wspomniano wcześniej głównym celem badań desk research w niniejszej diagnozie  

było  dokonanie  wstępnej  analizy  stanu  problemów  alkoholowych społecznych na terenie 

gminy Leszno.  

 

2.1. ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO – GOSPODARCZEJ W GMINIE LESZNO  ZA ROK 2011 

 

Gmina Leszno położona jest na terenie Województwa Mazowieckiego, w Powiecie 

Warszawskim Zachodnim. W Centrum gminy, w odległości 20 km od Warszawy znajduje się 

miejscowość Leszno- siedziba Urzędu Gminy. 

Leszno leży przy skrzyżowani dróg krajowych Warszawa - Sochaczew i Nowy Dwór Mazowiecki 

- Błonie. Powierzchnia Gminy Leszno wynosi 12503 ha, z czego 51% stanowią użytki rolne (w 

tym grunty orne 39%). Gmina ma profil rolniczy - jest znaczącym ośrodkiem upraw w rejonie 

Warszawy, zwłaszcza warzyw, a także zbóż i roślin okopowych. Blisko połowę terytorium gminy 

(46%) stanowi Kampinoski Park Narodowy. Należy dodać, że prawie cała gmina położona 

jest w zasięgu otuliny Parku. 

Gmina Leszno od wschodu graniczy z gminami: Izabelin i Stare Babice, za 

których wschodnimi granicami rozpościera się Warszawa. Na południu i zachodzie graniczy 

Leszno z kolejnymi 3 gminami Powiatu Warszawskiego Zachodniego: Ożarowem 

Mazowieckim, Błoniem i Kampinosem. W części południowo-zachodniej na niewielkim 

odcinku sąsiaduje z gminą Teresin z Powiatu Sochaczewskiego. Granica północna jest 

granicą z Powiatem Nowodworskim, a dokładnie z jego 2 gminami: Leoncinem i Czosnowem. 

Gminę Leszno tworzą 25 sołectwa obejmujące 31 miejscowości. Największymi wsiami na 

terenie gminy są dziś Leszno i Zaborów, a rozwijające się kolejne nabierają charakteru osiedli 

mieszkaniowych. 

Łącznie gminę zamieszkuje około 9138 osób (stan na dzień 31.12.2011r.) 

http://www.gminaleszno.pl/gmina-leszno/o-gminie-leszno 

 

Gmina Leszno obejmuje 31 miejscowości, siedziba władz - Leszno - znajduje się w odległości 

20km od Warszawy. 51% powierzchni stanowią użytki rolne (w tym grunty orne 39%). Blisko 
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połowę terytorium gminy (46%) stanowi Kampinoski Park Narodowy. Łącznie gminę 

zamieszkuje około 9138 osób. 

 

2.2. ZASOBY GMINY 

 

 

1. Placówki lecznictwa odwykowego. 

Na terenie gminy Leszno nie działa żadna placówka leczenia odwykowego. Osoby z gminy 

Leszno podejmujące leczenie korzystają ze świadczeń Poradni Przeciwalkoholowej  

w Warszawie oraz Szpitala Psychiatrycznego w Pruszkowie i Szpitala Neurologicznego  

w Warszawie (Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia). Placówki te 

działają w oparciu o umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podstawowe formy pracy 

w/w zakładów leczniczych to terapia indywidualna i grupowa w oparciu o metody 

psychoterapeutyczne. 

 

2. Profilaktyka 

Na poziomie całej gminy Leszno realizowane są programy profilaktyczne  wdrażane przez 

pracowników socjalnych, pracowników medycyny szkolnej, terapeutów profilaktyki 

uzależnień, terapeutów od spraw przemocy w rodzinie, socjoterapeutów. Działają oni  

w środowisku lokalnym organizując różnorodne formy pracy profilaktycznej i prewencyjnej  

z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Zespoły Szkół Publicznych w Gminie Leszno 

realizują Szkolne Programy Profilaktyczne. Komisja RPA organizuje na terenie szkół warsztaty 

profilaktyczne. 

 

3. Zasoby osobowe 

 

Liczba osób, które ukończyły warsztaty dające kwalifikacje do prowadzenia programu 

,,Siedmiu kroków’’                                                                                                                 

3 

Liczba osób, które ukończyły warsztaty dające kwalifikacje do prowadzenia programu 

przeciw agresji i przemocy ,,Spójrz inaczej’’                                                                 

31 

Liczba osób, które ukończyły szkolenie ,,Przemocy w rodzinie i narkomanii – stop’’   2 

Liczba osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych  0 

Liczba osób posiadających pełne kwalifikacje w zakresie profilaktyki społecznej i 

resocjalizacji                                                                                                                      

1 

Liczba absolwentów studium profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy        1 

Liczba pedagogów szkolnych                                                                                             4 

Liczba psychologów                                                                                                           2 

Liczba osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć „wychowania do życia w 7 
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rodzinie”                                                                                                                             

Liczba osób, które ukończyły „Psychologiczną pomoc dla dzieci z rodzin z problemem 

alkoholowym” 

3 

Liczba sprzedawców, którzy ukończyli szkolenie 20 

Zespół Interdyscyplinarny 24 

 

4. Zasoby instytucjonalne  

1. Punkty Informacyjno-Konsultacyjne działające na terenie gminy Leszno 

a) dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA, 

b)  dla ofiar przemocy w rodzinie 

2. Świetlice opiekuńczo-wychowawcze - w Lesznie ,, Promyk’’ i w Zaborowie ,,Świetliki’’ - dla 

dzieci  z rodzin dysfunkcyjnych. 

3. Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, alkoholizmowi i innym 

patologiom społecznym. 

4.Grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz dla uzależnionych  

i współuzależnionych od alkoholu. 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

6. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

5. Inne formy pomocy, wspomagające działania profilaktyczne realizowane o posiadane 

zasoby. 

 Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Leśnych Skrzatów w Lesznie 

 Publiczne Przedszkole w Zaborowie 

 Zespół Szkół Publicznych w Lesznie 

 Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie 

 Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Lesznie (w ramach którego działa: szkoła 

podstawowa terapeutyczna, gimnazjum terapeutyczne, szkoła zawodowa, szkoła 

przysposabiająca do pracy oraz internat) 

 Świetlice gminne w Czarnowie, Łubcu, Lesznie i Zaborowie 

 Zespół Sportowo-Rekreacyjny w Lesznie 

 Biblioteka Gminna w Lesznie z filiami w Czarnowie, Zaborowie oraz punktem 

bibliotecznym w Łubcu 

 Trzy kościoły parafialne 

 Komisariat Policji w Lesznie, który swoim zasięgiem obejmuje całą gminę. 

 Placówki zdrowia 

                   -    Medicor w Lesznie i w Zaborowie 

 -    NZOZ MAXIMED w Lesznie 

 Pięć Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym sekcje młodzieżowe 
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 Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu 

 Klub sportowy „Partyzant Leszno” 

 Klub sportowy „Zaborowianka” 

 

 

 

 

3.  RAPORT Z BADAŃ TERENOWYCH 

3.1. Analiza kwestionariuszy ankiet wśród uczniów szkół w gminie Leszno 

W  ramach  badania  społecznego  „Diagnoza  problemów  społecznych wśród  uczniów  i  

mieszkańców gminy Leszno” przeprowadzono  badanie kwestionariuszem  ankiety  wśród  

uczniów  dwóch  Zespołów Szkół w  gminie Leszno.  Zleceniodawca  (Urząd Gminy Leszno)  

zdefiniował  zakres  oraz  próbę  badawczą,  wśród  której  należało przeprowadzić badanie, 

która ukształtowała się następująco: 

2 klasy VI spośród dwóch szkół podstawowych w gminie Leszno 

2 klasy I spośród dwóch gimnazjów w gminie Leszno 

2 klas II spośród dwóch gimnazjów w gminie Leszno 

2 klas III spośród dwóch gimnazjów w gminie Leszno 

 

Zespoły Szkół, które zostały objęte badaniem to: 

Zespół Szkół w Zaborowie, ul. Stołeczna 182,  05-083 Zaborów 

 Zespół Szkół w Lesznie, ul. Leśna 13, 05-084 Leszno 

 

Przechodząc  kolejno  do  analizy  zmiennych  zawartych  w  kwestionariuszu ankiety,  warto 

ustalić podstawowe zasady ich omawiania: 

- zmienne analizowane będą w kolejności pojawiania się (w kolejności zadawanych pytań w 

kwestionariuszu ankiety 

-  zmienne  będą  korelowane  z  najczęściej  występującymi  zależnościami,  czyli z  wiekiem 

lub ze szkołą, do której uczęszczał respondent,  

- rekomendacje wynikłe z przedstawionych wyników 
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3.1.1. ANALIZA KWESTIONARIUSZA ANKIETY POD KĄTEM PODSTAWOWYCH  

DANYCH WSKAŻNIKOWYCH (ILOŚCIOWYCH) – UCZNIOWIE SZKÓŁ 

Ogólny  rozkład  respondentów  z  podziałem  na  płeć przedstawia  się następująco:  

 

Płeć  Ilość osób Procenty 

Kobieta 71 50 

Mężczyzna 71 50 

Ogółem 142 100,0 

 

Powyższe zestawienie przedstawia, że w badaniu ankietowym realizowanym wśród  uczniów  

szkół w gminie Leszno wzięło  ostatecznie  udział 142  osoby,  z  czego 71 (50%) stanowią 

kobiety, a 71 uczniów (50%) stanowili mężczyźni. 

Wykres  poniżej  przedstawia  wyżej  wymieniony  podział  ze  względu  na  płeć 

respondentów badanych.  
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Rozkład  z  podziałem  na  klasy biorące  udział  w  badaniu (VI  klasy  szkoły podstawowej,  

I, II oraz III  klasy  szkoły  gimnazjalnej)  wygląda następująco:  

 

 

 Ilość osób Procenty 

Klasa VI szkoły podstawowej 32 22,5 

Klasa I gimnazjum 31 21,8 

Klasa II gimnazjum 46 32,4 

Klasa III gimnazjum 33 23,3 

Ogółem 142 100,0 

 

Po analizie powyższej Tabeli  widać, że ilość respondentów w II klasach gimnazjum 

przeważyła na ilości w pozostałych klasach gimnazjum i szkoły podstawowej. Jednak mimo 

wszystko, próba jest względnie stała i możliwa do porównania w obrębie jednej zmiennej. 
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3.1.2. ANALIZA KWESTIONARIUSZA ANKIETY POD KĄTEM PROBLEMATYKI ZWIĄZANEJ Z 

PRZEMOCĄ – UCZNIOWIE SZKÓŁ W GMINIE LESZNO 

 

Doświadczenie przemocy 

 

Pierwszym pytaniem zawartym w kwestionariuszu ankiety było: Czy kiedykolwiek w życiu 

doświadczyłeś przemocy?, na które respondenci mieli możliwość udzielenia odpowiedzi tak 

lub nie. Korelacja zmiennej doświadczenia przemocy ze zmienną płeć. 

 

Czy kiedykolwiek w 

doświadczyłeś 

przemocy?, 

Płeć Ogółem 

Kobieta Mężczyzna 

TAK 38 34 72 

NIE 33 37 70 

Ogółem 71 71 142 

 

Na podstawie powyższej Tabeli 3 widać, że bardzo podobna liczba mężczyzn (34 osoby) i 

kobiet (38 osób) doświadczyły przemocy. 
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Z powyższych danych wynika, że ponad połowa badanych była choć raz ofiarą przemocy.  

Wskazuje to na dość duże rozpowszechnienie tego zjawiska. 

 

Czy kiedykolwiek w 

życiu doświadczyłeś 

przemocy?, 

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

TAK 17 17 29 15 78 

NIE 15 14 17 18 64 

Ogółem 32 31 46 33 142 

 

Korelując zmienną doświadczenie przemocy ze zmienną klasa do której uczęszcza 

respondent widać,  że problem ten jest charakterystyczny we wszystkich grupach wiekowych, 

gdzie ma zbliżony rozkład. 

 

Miejsce doświadczenia przemocy 

 

 Kolejną poruszana kwestią jest miejsce, w którym uczniowie doświadczają przemocy. W tym 

pytaniu możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi. Dane wskazują, że 

uczniowie najczęściej spotykają się z przemocą w szkole.  

 

Miejsce Ilość osób 

W szkole 65 

Na ulicy 31 

W domu 10 

Nigdzie 64 

 

 

Sprawca przemocy 

Następnie poruszona została kwestia sprawcy przemocy. W tym przypadku dane były 

zbieżne z wynikami poprzedniego pytania, mianowicie większość badanych wskazywało 

koleżanki i kolegów jako sprawców przemocy w większości przypadków. W tym pytaniu 

także możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi. 
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Sprawca przemocy Ilość osób 

Obcy dorosły 20 

Znajomy dorosły 1 

Ktoś z rodziny 2 

Kolega, koleżanka 71 

Nikt 64 

 

Stosowanie przemocy 

Następnie obszar dotyczył form przemocy stosowanych przez osobę badaną. Badanie 

pokazało, że najczęściej stosowana jest przemoc werbalna. Jednak i przemoc fizyczna jest 

często stosowana. Niepokojącym jest fakt, że w tylko 2 przypadkach respondenci nie 

zaznaczyli żadnej odpowiedzi. Świadczyć to może o powszechności zachowań 

przemocowych wśród młodzieży. W tym pytaniu także możliwe było zaznaczenie więcej niż 

jednej odpowiedzi. 

 

Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek 

kogoś: 

Ilość osób 

Obgadywać 129 

Wyśmiewać 99 

Szantażować 35 

Nagrać i rozpowszechnić film 4 

Popchnąć/ szarpnąć 71 

Uderzyć 76 

 

 Postawa wobec przemocy 

Kolejne pytanie dotyczyło postawy względem zachowań przemocowych. Dane wskazują na 

to, że większość badanych wie, że przemoc nie jest dobrym rozwiązaniem konfliktu. 
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Czy Twoi zdaniem przemoc 

jest dobrym rozwiązaniem? 

Ilość Procent 

TAK 10 4,9 

NIE 103 50,8 

Nie wiem 29 14,3 

Ogółem 142 100,0 

 

 Posiadana wiedza 

 

Kolejnym ciekawym zestawieniem zmiennych okazało się być porównanie posiadanej wiedzy 

na temat przemocy z klasą, do której uczęszcza respondent. Owo zestawienie pokazuje, że 

wiedza na temat zjawiska przemocy wśród uczniów lesznowskich szkół jest podobna i wraz z 

wiekiem się poszerza.  

 

Czy masz 

wystarczającą 

wiedzę na temat 

zjawiska przemocy?  

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

TAK 6 12 29 25 72 

NIE 15 7 8 4 34 

Nie wiem 11 12 9 4 36 

Ogółem 32 31 46 33 142 

 

Sumując odpowiedzi nie i nie wiem widać, że 70 uczniów uważa, że nie posiada 

wystarczającej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Jest to zjawisko niepokojące, zwarzywszy 

na poziom jego powszechności. 

 

Ostatnim pytaniem z zakresu diagnozowania problemów ze zjawiskiem przemocy wśród 

uczniów szkół w gminie Leszno było zagadnienie Czy respondenci znają instytucje na terenie 

gminy Leszno, pomagające osobom doświadczającym przemocy?  Dane wskazują, że 

wiedza w tym zakresie jest niewielka, większość respondentów nie zna takich instytucji. 
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Czy znasz instytucje 

pomagające osobą 

doświadczającym 

przemocy? 

Ilość Procent 

TAK 25 12,3 

NIE 107 52,7 

Nie wiem 10 4,9 

Ogółem 142 100,0 

 

 

3.1.3. ANALIZA KWESTIONARIUSZA ANKIETY POD KĄTEM PROBLEMATYKI UZALEŻNIENIA OD 

NARKOTYKÓW – UCZNIOWIE SZKÓŁ W GMINIE LESZNO 

 

 Kontakt z narkotykami 

 

Pierwszym pytaniem zawartym w kwestionariuszu ankiety było: Czy kiedykolwiek w życiu 

używałeś narkotyków?, na które respondenci mieli możliwość udzielenia odpowiedzi tak lub 

nie 

 

Czy kiedykolwiek w 

życiu używałeś 

narkotyków?, 

Płeć Ogółem 

Kobieta Mężczyzna 

TAK 4 6 10 

NIE 67 65 132 

Ogółem 71 71 142 

Tab.3 Korelacja zmiennej używanie narkotyków ze zmienną płeć 

 

Na podstawie powyższej Tabeli  widać, że bardzo podobna liczba mężczyzn (6 osób) i kobiet 

(4 osoby) miała styczność z narkotykami. Obala to mit, że to chłopcy/mężczyźni częściej 

sięgają po narkotyki niż dziewczęta/kobiety. 
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Z powyższych danych wynika, że 7% respondentów (10 osób) przynajmniej raz w życiu miało 

do czynienia z narkotykami, 93% z nich (132 osoby) nie miało z nimi kontaktu.  

Pozytywnym faktem jest stosunek osób, które przynajmniej raz w życiu użyły narkotyków do 

tych, które ich nigdy nie używały. Z tabeli  wynika, że 10 osób przynajmniej raz w życiu 

używało narkotyków, co stanowi 7% ogółu. Osób nie używających narkotyków było 

zdecydowanie więcej, bo 132 i stanowiły one 93% ogółu.  

 

Czy kiedykolwiek w 

życiu używałeś 

narkotyków?, 

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

TAK 0 0 5 5 10 

NIE 32 31 41 28 132 

Ogółem 32 31 46 33 142 

 

 

Korelując zmienną używanie narkotyków ze zmienną klasa do której uczęszcza respondent 

widać,  że problem narkotykowy pojawia się już w II klasach gimnazjalnych. Widać tutaj 

wzrost używania środków narkotykowych w porównaniu z klasami podstawowymi i I klasami 

gimnazjum (wzrost z całkowitego braku kontaktu do 5 osób, które miały styczność z 

narkotykami) W kolejnych latach nauki widać, że stan ten się utrzymuje.  

Na podstawie owych wyników można wnioskować, że pierwsze kontakty młodzieży z 

narkotykami następują w II klasie gimnazjum. 
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Wykres  poniżej obrazuje Czytelnikowi, jak następuje przyrost ilości osób sięgających po 

narkotyki na przełomie VI klasy szkoły podstawowej oraz III klasy szkoły gimnazjalnej. 

 

 

 

Wiek inicjacji narkotykowej 

 

Kolejną ważną zmienną analizowaną jest wiek sięgania po narkotyki po raz pierwszy. 

 

Wiek Ilość osób Procent 

Mniej niż 10 lat 0 0 

10 lat 0 0 

11 lat 0 0 

12 lat 0 0 

13 lat 6 4,2 

14 lat 2 1,4 

15 lat 2 1,4 

Więcej niż 15 lat 0 0 

Nigdy 132 93 

Ogółem 142 100,0 

 

Biorąc pod uwagę jedynie te osoby, które zadeklarowały, że przynajmniej raz w życiu 

sięgnęły po narkotyki oraz przedstawiając ich wiek sięgnięcia po narkotyki po raz pierwszy – 

stworzono następujący Wykres, obrazujący tą tendencję: 
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Tutaj również uwidacznia się badaczowi podobna prawidłowość, która pojawiała się w 

pytaniu powyżej, mianowicie, że przyrost pierwszych prób sięgania po narkotyki jest 

największy w wieku 13 lat. Wiek 13 lat dla młodego człowieka jest czasem licznych zmian, 

począwszy od zmian biologicznych (dojrzewanie organizmu) poprzez zmiany społeczne 

(zmiana szkoły z podstawowej na gimnazjum), a skończywszy na zmianach emocjonalnych 

(nowe środowisko, nowi znajomi, nowe warunki, do których trzeba się umieć przystosować). 

Zmiany te determinują nieuchronne zmiany osobowości oraz dotychczasowych 

mechanizmów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Wiek ten przynosi również zmiany o 

oddźwięku negatywnym, takim jak negatywny wpływ środowiska rówieśniczego, chęć 

przypodobania się osobom, chęć zaistnienia w grupie. Niejednokrotnie narkotyki właśnie są 

środkiem do wyrażania siebie w oczach grupy. 

 

 

 Częstotliwość używania narkotyków 

 

Kolejną kwestią poruszaną w niniejszym obszarze jest korelacja częstości brania narkotyków z 

płcią. Wyniki zaprezentowane są w Tabeli  prezentowanej poniżej. 
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Jak często bierzesz 

narkotyki?  

 

Płeć Ogółem 

Kobieta Mężczyzna 

Wcale 67 65 132 

Kilka razy w roku 2 4 6 

Raz w miesiącu 1 1 2 

Kilka razy na miesiąc 0 0 0 

Raz na tydzień  1 1 2 

Kilka razy dziennie 0 0 0 

Ogółem 71 71 142 

 

Kolejny raz został obalony mit na temat przyjmowania narkotyków ze względu na płeć. 

Powyższa Tabela  pokazuje, że narkotyki przyjmowane są bez względu na płeć w dość 

porównywalnym zakresie.  

Na poniższej przedstawionym Wykresie  zauważyć można dynamikę przyjmowania 

narkotyków z podziałem na płeć. Dla przejrzystości przedstawienia zaprezentowano jedynie 

odpowiedzi wskazujące na rzeczywiste przyjmowanie środków psychoaktywnych. Na 

podstawie Wykresu stwierdzić można ponownie, że przyjmowanie narkotyków dotyczy w 

podobnej mierze kobiet, co mężczyzn. 
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Biorąc pod uwagę jeden z osiowych symptomów uzależnienia – cykliczne, częste spożywania 

środka uzależniającego – to z powyższego przedstawienia wynikać może, że zarówno kobiety 

jak i mężczyźni w większości przypadków sięgają po środki psychoaktywne sporadycznie 

(kilka razy w roku). Jednak nie powinien umknąć naszej uwadze fakt, że zanotowano kilka 

przypadków cyklicznego przyjmowania narkotyków przez młodzież (obu płci). 

 

Dostępność narkotyków 

 

Następnie zbadane zostało zjawisko dostępności środków psychoaktywnych, zostało zadane 

pytanie Czy łatwo jest kupić narkotyki w gminie Leszno? Uczniowie uczący się w lesznowskich 

szkołach w 7 przypadkach powiedzieli, że łatwo, w 3 przypadkach że dość trudno jest 

dostać/kupić/otrzymać narkotyki w gminie Leszno, natomiast większość respondentów 

stwierdziła, że nie ma w tym względzie wiedzy (129 osób). Obrazuje to, że nieomal 90% 

badanych respondentów nie ma wiedzy na temat dostępności środków psychoaktywnych w 

swojej gminie. 

 

Stopień dostępności Ilość Procent 

Bardzo trudno 2 1,4 

Dość trudno 3 2,1 

Łatwo 7 4,9 

Bardzo łatwo 1 0,7 

Nie wiem 129 90 

Ogółem 142 100,0 

 

Powyżej przedstawione dane w następujący sposób prezentują się w przedstawieniu za 

pomocą wykresu: 

Stopieo dostępności narkotyków w gminie 
Leszno

Bardzo trudno

Dość trudno

Łatwo

Bardzo łatwo

Nie wiem

 

 



27 

 

 

Uzyskane wyniki mogą świadczyć o tym, że większość uczniów lesznowskich szkół nie jest 

zainteresowana dostępnością środków psychoaktywnych na terenie gminy a co za tym idzie 

nie próbowała ich nabyć. 

 

Oczywistą tendencją jaka przyświeca zmianie szkoły (ze szkoły podstawowej na gimnazjalną) 

jest fakt, że wraz z nią poszerza się oraz zmienia się krąg znajomych. Nie dziwi, więc fakt, że 

uczniowie klas starszych (II, III klasa gimnazjum) mają większy dostęp do narkotyków, jednak w 

skali całej grupy badanej są to nieliczne przypadki (na poziomie kilku procent) , co obrazuje 

Tabela. 

 

Czy łatwo jest kupić 

narkotyki w gminie 

Leszno? 

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

Bardzo trudno 0 0 0 2 2 

Dość trudno 0 0 0 3 3 

Łatwo 0 0 5 2 7 

Bardzo łatwo 0 0 1 0 1 

Nie wiem 32 31 40 26 129 

Ogółem 32 31 46 33 142 

 

Dynamikę tego zjawiska obrazuje poniższy wykres 
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Źródła dostępu do narkotyków 

 

Potwierdzeniem tej tezy (wraz z rozszerzeniem się kręgu znajomych wzrasta możliwość zakupu 

środków psychoaktywnych) jest Tabela , która obrazuje właśnie tą tendencję. 

 

Jak zdobywasz 

narkotyki?  

 

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

Kupuje 0 0 0 3 3 

Zabieram dorosłym 0 0 0 0 0 

Częstują mnie 

koledzy 

0 0 4 2 6 

Kradnę 0 0 1 0 1 

Nie biorę narkotyków 32 31 41 28 132 

Ogółem 32 31 46 33 142 

 

W znacznej większości przypadków (60%), wśród uczniów mających styczność z narkotykami, 

głównym źródłem dostępu są znajomi. To właśnie przez grono rówieśnicze najczęściej młody 

człowiek ma pierwszy kontakt z tymi środkami. Świadczyć to może, o tym że Ci młodzi ludzie 

są na etapie eksperymentowania. Bardziej niepokojący jest fakt, że wśród osób badanych są 

także takie, które już samodzielnie dokonują zakupu, co może się wiązać z spożywaniem 

okazjonalnym lub nawet nawykiem.  
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 Źródła finansowania zakupu narkotyków 

 

Potwierdzeniem tej tezy są również wyniki kolejnej korelacji: źródła finansowania zakupu 

narkotyków z klasą,  do której uczęszcza badany. 

 

Skąd masz pieniądze 

na narkotyki?  

 

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

Kieszonkowe 0 0 3 4 7 

Pracuje 0 0 1 1 2 

Sprzedaje swoje 

rzeczy 

0 0 0 0 0 

Kradnę 0 0 1 0 1 

Nie biorę narkotyków 32 31 41 28 132 

Ogółem 32 31 46 33 142 

 

Nabywanie narkotyków za środki uzyskane od rodziców (kieszonkowe) lub z własnej pracy 

świadczy o nieznacznym stopniu zaawansowania problemu. W pierwszej fazie styczności ze 

środkami psychoaktywnymi (fazie eksperymentalnej) człowiekowi potrzebne są nieznaczne 

ilości tego środka aby wprowadzić się w stan odurzenia. Dopiero w procesie adaptacji 

konieczne jest zwiększenie dawek a tym samym zwiększenie nakładów finansowych. Ma to 

również negatywny wydźwięk, wydawanie nieznacznych kwot na narkotyki (możliwych do 

wygospodarowania z własnego kieszonkowego lub dodatkowej pracy) może przejść 

niezauważone przez rodziców lub opiekunów.  

 

 Kwoty przeznaczane na zakup narkotyków 

 

Następnie zapytano respondentów o kwoty jakie przeznaczają na narkotyki - Ile pieniędzy 

tygodniowo przeznaczasz na narkotyki? Także poniższe wyniki potwierdzają wskazywaną 

tendencję.  

 

Kwota Ilość Procent 

0-10 zł 3 2,1 

10-20 zł 2 1,4 

20-30 zł 0 0 

Więcej niż 30 zł 0 0 
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Nic 137 96,5 

Ogółem 142 100,0 

 

Przedstawione wyniki wskazują, że uczniowie, którzy maja styczność z narkotykami 

przeznaczają na ich zakup niewielkie kwoty pieniędzy (0-10 zł lub 10-20zł tygodniowo). 

 

 

 Przyzwolenie rodziców na branie narkotyków 

 

Kolejnym pytaniem zawartym w kwestionariuszu ankiety było zagadnienie: Czy masz 

pozwolenie rodziców na branie narkotyków? Z pośród dziesięciu uczniów, którzy deklarują 

kontakt z narkotykami, tylko dwójka ma pozwolenie od rodziców na branie narkotyków. Takie 

wyniki świadczą, że w większości przypadków nie ma przyzwolenia na kontakt ze środkami 

odurzającymi wśród rodziców i opiekunów. 

 

Czy masz pozwolenie 

rodziców na branie 

narkotyków?  

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

TAK 0 0 2 0 2 

NIE 0 0 3 5 8 

Nie biorę narkotyków 32 31 41 28 132 

Ogółem 32 31 46 33 142 
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Kontakt z osobami używającymi narkotyków (najbliższa rodzina) 

 

Kolejne dwa pytania zobrazowane w Tabeli  były podobne w swojej konstrukcji, jak i celu 

merytorycznym. Pytanie brzmiało: Czy Twoi rodzice biorą narkotyki? oraz Czy Twoje 

rodzeństwo bierze narkotyki? Celem zadawania tego typu pytania jest chęć dowiedzenia 

się, czy respondent ma w najbliższej rodzinie kontakt z osobami zażywającymi narkotyki, czy 

też nie. Tabela  pokazuje, że 2 osoby badane stwierdziły, że jego/jej rodzice biorą narkotyki. 

Pokrywa się to z wynikiem poprzedniego itemu – czy masz pozwolenie rodziców na branie 

narkotyków. Można zaryzykować stwierdzenie, że w tych dwóch przypadkach rodzice rzutują 

swoje przyzwolenie na branie narkotyków na własne dzieci. 

Ciekawym też wskaźnikiem do analizy jest odpowiedź nie wiem, udzielona przez 6 

respondentów. Wybranie tego typu odpowiedzi świadczyć może o braku komunikacji w 

rodzinie na tematy powszechnie uznawane za tematy „tabu”, jakim może być uzależnienie 

od narkotyków.  

 

Czy Twoi rodzice biorą 

narkotyki? 

Ilość Procent 

TAK 2 1,4 

NIE 134 94,4 

Nie wiem 6 4,2 

Ogółem 142 100,0 

 

Podobna sytuacja zachodzi gdy respondenci zostali zapytani o kwestie uzależnienia swojego 

rodzeństwa. Tutaj tylko jedna osoba odpowiedziało twierdząco, przy kwestii brania 

narkotyków przez swoje rodzeństwo, natomiast, więcej osób zawahało się, zaznaczając 

odpowiedź nie wiem. Wyniki tej analizy przedstawione zostały w Tabeli. 

 

Czy Twoje rodzeństwo bierze 

narkotyki? 

Ilość Procent 

TAK 1 0,7 

NIE 131 92,2 

Nie wiem 10 7 

Ogółem 142 100,0 

 

Poniżej przedstawiony Wykres  jest graficznym zestawieniem danych na temat brania 

narkotyków przez rodziców oraz rodzeństwo respondenta. Jak widać na poniższym grafie, w 

zdecydowanej przewadze są odpowiedzi Nie zarówno jeżeli chodzi o branie narkotyków 

przez rodzeństwo, jak i rodziców respondenta. Ciekawym jednak wskaźnikiem jest fakt 
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udzielenia przez uczniów odpowiedzi Nie wiem. Na poniższym grafie można obserwować ich 

zestawienie w przypadku rodziców i rodzeństwa respondenta. Zdecydowanie więcej uczniów 

odpowiadających na to pytanie nie jest pewna odnośnie brania narkotyków przez 

rodzeństwo (10 osób) niż przez rodziców (6 osób).  

Poniższy Wykres  pokazuje również, że podobna ilość badanych uczniów jest przekonana o 

braniu narkotyków przez ich rodzeństwo (1 osoba), jak i przez ich rodziców (2 osoby). W obu 

przypadkach są to pojedyncze przypadki. 

 

 

 

 

Postawa wobec spożywania narkotyków 

 

Kolejną kwestią poruszaną w kwestionariuszu ankiety jest zagadnienie badania postawy 

uczniów szkół w gminie Leszno na temat ogólnego spożywania narkotyków. Tabela  obrazuje 

rozkład danych w odniesieniu do poglądu Czy uważasz branie narkotyków za szkodliwe?. 

Odpowiedź na to pytanie została podzielona ze względu na klasy, do których uczęszczają. 

Czy uważasz branie 

narkotyków za 

szkodliwe?  

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

TAK 32 31 41 29 133 

NIE 0 0 0 3 3 

Nie wiem 0 0 5 1 6 

Ogółem 32 31 46 33 142 
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Z powyższej Tabeli  wynika, że aż 133 respondentów odpowiedziało, że branie narkotyków jest 

szkodliwe. Tylko 3 respondentów było zdania, że branie narkotyków jest nieszkodliwe. Z kolei 

6, odpowiedziało, że nie wie, czy takie zachowanie, czynność (branie narkotyków) jest 

szkodliwa. Postawa taka może wynikać z posiadania ogólnej wiedzy na temat szkodliwości 

środków psychoaktywnych.  

 

Dzięki temu przedstawieniu dowiadujemy się, że postawa pobłażająca lub ambiwalentna 

wobec narkotyków  (odpowiedź nie lub nie wiem) występuje głównie w szkołach 

ponadpodstawowych.  Z powyższej Tabeli  wynika wniosek, że wraz z częstszym próbowaniem 

narkotyków zmienia się również do nich osobisty stosunek. Zmiana stosunku niestety jest 

zmianą na gorsze, czyli stwierdzeniem, że branie narkotyków nie jest szkodliwe. Przedstawia 

to również poniższy wykres 

 

 

 

Wiedza na temat skutków zażywania narkotyków 

 

Kolejnym ciekawym zestawieniem zmiennych okazało się być porównanie posiadanej wiedzy 

na temat narkotyków z klasą, do której uczęszcza respondent. Owo zestawienie pokazuje, że 

wiedza na temat narkotyków wśród uczniów lesznowskich szkół jest porównywalnym 

poziomie, gdzie wraz z wiekiem można zaobserwować nieznaczny przyrost wiedzy. Ponad 

połowa  (58%) respondentów deklaruje, że ma wystarczającą wiedzę na temat działania 

narkotyków na ludzki organizm. 
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Czy masz 

wystarczającą 

wiedzę na temat 

skutków brania 

narkotyków?  

 

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

TAK 10 17 31 25 83 

NIE 7 2 6 5 20 

Nie wiem 15 12 9 3 39 

Ogółem 32 31 46 33 142 

 

Sumując odpowiedzi nie i nie wiem widać, że 59 uczniów uważa, że nie posiada 

wystarczającej wiedzy na temat skutków brania narkotyków 

 

 

Powyższe zestawienie pokazuje, że mimo, iż sporo uczniów odpowiedziało, że posiada 

wystarczającą wiedzę na temat narkotyków (83 osoby), to jednak spora część respondentów 

przyznała, że takiej wiedzy nie posiada, lub nie wie czy ją posiada (59 osób). Osoby te 

stanowią nieomalże 42% wszystkich uczniów badanych.  

Biorąc pod uwagę kolejną zmienną, ukazuje nam się wiek osób, które stwierdziły, że nie 

mają odpowiedniej wiedzy na temat narkotyków.  

Tabela i wykres przedstawia zestawienie, w którym dowiadujemy się, że to uczniowie klas 

podstawowych nie posiadają odpowiedniej według nich wiedzy na temat środków 

psychoaktywnych (narkotyków). Tendencja ta wydaje się tłumaczyć kwestię używania 
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narkotyków – jeżeli uczniowie klas podstawowych w zdecydowanej mniejszości używają 

narkotyków, to też mają na ich temat mniejszą wiedzę. Taka tendencja wydaje się być 

również prawdziwa, jeżeli chodzi o uczniów klas starszych – im więcej uczniów ma osobiste 

doświadczenia ze stosowaniem narkotyków, tym większą wiedzę mają oni na ich temat. 

 

 

 Znajomość instytucji pomocowych 

 

Ostatnim pytaniem z zakresu diagnozowania problemów z narkotykami wśród uczniów szkół 

w gminie Leszno było zagadnienie Czy respondenci znają instytucje na terenie gminy Leszno, 

pomagające osobom uzależnionym od narkotyków? Zmienna ta została przedstawiona w 

formie nałożenia na zmienną poziom nauczania. Generalnie można zauważyć dwie rzeczy:  

- uczniowie lesznowskich szkół bez względu na poziom edukacji, w znacznej większości nie 

znają instytucji niosących pomoc osobom uzależnionym od narkotyków (126 osób nie zna, a 

16 osób zna), 

 

Czy znasz instytucje na 

terenie Twojej gminy, 

które pomagają osobom 

uzależnionym od 

narkotyków?  

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa Gim II klasa Gim III klasa Gim 

TAK 1 2 9 4 16 

NIE 31 29 37 29 126 

Ogółem 32 31 46 33 142 

 

Rozkład osób nie znających instytucji niosących pomoc osobom uzależnionym od 

narkotyków rozkłada się dość równomiernie w każdym z poziomów nauczania (VI klasy – 31 

osób nie zna, I klasy – 29 osób nie zna, II klasy – 37 osób nie zna, II klasy – 29 osób nie zna), 
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3.1.2. ANALIZA KWESTIONARIUSZA ANKIETY POD KĄTEM PROBLEMATYKI UZALEŻNIENIA OD 

ALKOHOLU – UCZNIOWIE SZKÓŁ W GMINIE LESZNO 

 

Trzecia część kwestionariusza ankiety skierowanego do uczniów poświęcona była tematyce 

uzależnienia od alkoholu. Pytania skonstruowane były bardzo podobnie do pytań o 

tematyce z zakresu uzależnienia od narkotyków również pod względem ilości – było ich 12. 

 

 Kontakt z ALKOHOLEM 

 

Pierwszym pytaniem w tej części było: Czy kiedykolwiek w życiu piłeś alkohol?, na które 

respondenci mieli możliwość udzielenia odpowiedzi tak lub nie 

 

Czy kiedykolwiek w 

życiu piłeś alkohol?, 

Płeć Ogółem 

Kobieta Mężczyzna 

TAK 33 37 70 

NIE 38 34 72 

Ogółem 71 71 142 
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Na podstawie powyższej Tabeli widać, że bardzo podobna liczba mężczyzn (37 osób) i 

kobiet (33 osoby) piło choć raz w życiu alkohol. Dodatkowym spostrzeżeniem, podobnym jak 

w przypadku używania narkotyków, jest fakt, że kobiety i mężczyźni spożywają 

porównywalne ilości alkoholu. Mit, mówiący, że to głównie chłopcy/mężczyźni spożywają 

alkohol nie ma pokrycia w otrzymanych wynikach. 

  

 

Z powyższych danych wynika, że 49% respondentów (72 osób) przynajmniej raz w życiu piło 

alkohol, 51% (70 osób) nie miało z nim kontaktu.  

Niepokojącym faktem jest, że stosunek osób, które przynajmniej raz w życiu piły alkohol do 

tych, które nie próbowały alkoholu jest prawie wyrównany, zwłaszcza że są to osoby 

niepełnoletnie. Z tabeli  wynika, że ponad połowa respondentów przynajmniej raz w życiu 

spróbowała alkoholu.  

Kolejną bardzo ważną kwestią wartą poruszenia w niniejszym raporcie jest określenie ilości 

osób badanych, które spożywają alkohol z podziałem ich na wiek.  

Używanie alkoholu wśród respondentów odpowiednich klas ma się następująco: 

 

Czy kiedykolwiek w 

życiu piłeś alkohol?, 

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

TAK 6 10 22 32 70 

NIE 26 21 24 1 72 

Ogółem 32 31 46 33 142 
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Korelując zmienną picie alkoholu ze zmienną klasa do której uczęszcza respondent widać,  

że problem alkoholowy pojawia się już w VI klasach szkół podstawowych. Widać tutaj duży, 

systematyczny wzrost kontaktu z alkoholem z roku na rok. Można powiedzieć, że uczniowie 

szkoły podstawowej mają sporadyczny kontakt z alkoholem porównaniu z uczniami III klas 

gimnazjum, gdzie niemalże wszyscy taki kontakt już mieli (wzrost z sporadycznego kontaktu 

do niemalże całkowitego kontaktu uczniów z alkoholem)  

Na podstawie owych wyników można wnioskować, że pierwsze kontakty młodzieży z 

alkoholem następują w ostatnich klasach szkoły podstawowej a w ostatnich klasach 

gimnazjum większość uczniów ma już za sobą inicjacje alkoholową. 

 

Wykres  poniżej obrazuje, w jakim tempie następuje przyrost ilości osób sięgających po 

alkohol na przełomie VI klasy szkoły podstawowej oraz III klasy szkoły gimnazjalnej. 
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Wiek inicjacji alkoholowej 

 

 

Kolejną ważną zmienną analizowaną jest wiek sięgania po alkohol po raz pierwszy. 

 

Wiek Ilość osób Procent 

Mniej niż 10 lat 11 7,8 

10 lat 3 2,1 

11 lat 7 4,9 

12 lat 21 14,8 

13 lat 11 7,8 

14 lat 13 9,1 

15 lat 4 2,8 

Więcej niż 15 lat 0 0 

Nigdy 72 50,7 

Ogółem 142 100,0 

 

Biorąc pod uwagę jedynie te osoby, które zadeklarowały, że przynajmniej raz w życiu piły 

alkohol oraz przedstawiając ich wiek sięgnięcia po alkohol po raz pierwszy – stworzono 

następujący Wykres, obrazujący tą tendencję: 
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Tutaj również uwidacznia się badaczowi podobna prawidłowość, która pojawiała się w 

pytaniu powyżej, mianowicie, że przyrost pierwszych prób sięgania po narkotyki jest 

największy w wieku 12 lat.  

Podobnie jak w przypadku sięgania po narkotyki można wyciągnąć wniosek, że im uczniowie 

starsi, tym częściej sięgają po alkohol. Kwestia używania czy sięgania po alkohol ma się 

bardzo podobnie do kwestii używania, czy sięgania po narkotyki. Im uczniowie starsi, tym 

częstsze są próby sięgania po środki psychoaktywne.  

Biorąc pod uwagę jedynie osoby, które deklarują, że spożywają alkohol, warto określić ich 

procent zgodnie z przynależnością do konkretnej klasy, i tak oto:  

- 6 osób (8%) spośród wszystkich pijących (70 osób), to uczniowie klas VI szkoły podstawowej,  

- 10 osób (14%) spośród wszystkich pijących (70 osób), to uczniowie klas I gimnazjum,  

- 22 osoby (31%) spośród wszystkich pijących (70 osób), to uczniowie klas II gimnazjum,  

- 32 osoby (45%) spośród wszystkich pijących (70 osób), to uczniowie klas III gimnazjum 

 

 

 Częstotliwość picia alkoholu 

 

Kolejną kwestią poruszaną w niniejszym obszarze jest korelacja częstości picia alkoholu z 

płcią. Wyniki zaprezentowane są w Tabeli  prezentowanej poniżej. 

 

Jak często pijesz 

alkohol?  

 

Płeć Ogółem 

Kobieta Mężczyzna 

Wcale 45 41 86 

Kilka razy w roku 15 16 31 

Raz w miesiącu 3 4 7 

Kilka razy na miesiąc 4 4 8 

Raz na tydzień  4 5 9 

Kilka razy dziennie 0 1 1 

Ogółem 71 71 142 

 

Kolejny raz został obalony mit na temat picia alkoholu ze względu na płeć. Powyższa Tabela  

pokazuje, że alkohol jest spożywany bez względu na płeć w dość porównywalnym zakresie. 

Dodatkowo warto zauważyć, że ilość spożywających respondentów obecnie alkohol 

zmalała względem tych, którzy maja za sobą inicjacje alkoholową (z 70 osób na 58 osób) 

Na poniższej przedstawionym Wykresie  zauważyć można dynamikę przyjmowania alkoholu z 

podziałem na płeć. Dla przejrzystości przedstawienia zaprezentowano jedynie odpowiedzi 
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wskazujące na rzeczywiste spożywanie alkoholu. Na podstawie Wykresu  stwierdzić można 

ponownie, że picie alkoholu dotyczy w podobnej mierze kobiet, co mężczyzn. 

 

 

 

Biorąc pod uwagę jeden z osiowych symptomów uzależnienia – cykliczne, częste spożywania 

środka uzależniającego – to z powyższego przedstawienia wynikać może, że zarówno kobiety 

jak i mężczyźni w większości przypadków sięgają po alkohol sporadycznie (kilka razy w 

roku). Jednak nie powinien umknąć naszej uwadze fakt, że zanotowano kilka przypadków 

cyklicznego picia alkoholu przez młodzież (obu płci). 

 

Dostępność alkoholu 

 

Następnie zbadane zostało zjawisko dostępności alkoholu. Kolejne wnioski zobrazowane są 

przez Tabelę, która odpowiada na pytanie zadane respondentom Czy łatwo jest zdobyć 

alkohol  w gminie Leszno dla osoby niepełnoletniej? Uczniowie uczący się w lesznowskich 

szkołach w 65 przypadkach powiedzieli, że bardzo łatwo, w 34 przypadkach, że łatwo jest 

nabyć alkohol w gminie Leszno, spora część  respondentów stwierdziła, że nie ma w tym 

względzie wiedzy (37 osób).  

 

Stopień dostępności Ilość Procent 

Bardzo trudno 2 1,4 

Dość trudno 4 2,1 

Łatwo 34 23,9 
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Bardzo łatwo 65 45,7 

Nie wiem 37 26 

Ogółem 142 100,0 

 

Na podstawie powyższych danych można postawić hipotezę, że z powodu dużej 

dostępności napojów alkoholowych dla osób niepełnoletnich, problem urósł do dużych 

rozmiarów. Tak jak w przypadku  niewielkiej dostępności narkotyków, w przypadku alkoholu 

jest on zdecydowanie bardziej dostępny i zdecydowanie więcej młodych ludzi odpowiada, 

że łatwo, albo bardzo łatwo jest zdobyć napoje alkoholowe w gminie Leszno.  

Warto również przedstawić rozkład danych wynikających z odpowiedzi na powyższe pytanie, 

oto Wykres  obrazujący owe dane: 

 

 

 

Dość niepokojące jest, że jedynie 4% osób badanych stwierdziło, że jest bardzo trudno lub 

trudno zdobyć alkohol w gminie Leszno. Poziom ten trochę podnosi odsetek odpowiedzi nie 

wiem (26%), co może świadczyć o tym, że osoby te nie próbowały nabyć alkoholu. 

Jednak jak na osoby niepełnoletnie, które nie powinny na mocy Ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mieć do czynienia z napojami alkoholowymi, to 

spory odsetek.  

Warto przyjrzeć się również ilości odpowiedzi łatwo i bardzo łatwo – jest ich odpowiednio 24% 

oraz 45%. Łatwa dostępność do napojów alkoholowych dla uczniów szkół na terenie gminy 

Leszno zdecydowanie może być powodem tak wysokiego wskaźnika młodzieży używającej 

alkohol.  
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Po dokładnym przyjrzeniu się zaprezentowanym wynikom, dojść można do podobnych 

wniosków, jak w przypadku sięgania po narkotyki. Mianowicie, że wraz z wiekiem, lub 

przechodzeniem do wyższych klas, krąg znajomych ucznia się poszerza się, a w związku z 

tym, jego możliwości dostania/kupna/zdobycia alkoholu również się poszerzają.  

 

Czy łatwo jest kupić 

alkohol w gminie 

Leszno? 

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

Bardzo trudno 2 0 0 0 2 

Dość trudno 3 1 0 0 4 

Łatwo 0 6 12 18 36 

Bardzo łatwo 1 14 32 15 65 

Nie wiem 26 10 0 0 37 

Ogółem 32 31 46 33 142 

 

Dynamikę tego zjawiska obrazuje poniższy wykres 

 

 

 

Na powyższym Wykresie  można dokładnie zauważyć, że zdobycie alkoholu staje się już 

coraz łatwiejsze dla uczniów pomiędzy szkołą podstawową, a szkołą gimnazjalną.  
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Źródła dostępu do alkoholu 

 

Potwierdzeniem tej tezy (wraz z rozszerzeniem się kręgu znajomych wzrasta możliwość zakupu 

środków psychoaktywnych) jest Tabela , która obrazuje właśnie tą tendencję. 

 

Jak zdobywasz 

alkohol?  

 

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

Kupuje 0 0 4 10 14 

Zabieram dorosłym 3 1 7 7 18 

Częstują mnie 

koledzy 

1 0 6 11 18 

Kradnę 0 0 0 3 3 

Nie piję alkoholu 28 30 27 4 89 

Ogółem 32 31 46 33 142 

 

W znacznej większości przypadków (60%), wśród uczniów mających styczność z alkoholem, 

głównym źródłem dostępu są znajomi lub „podkradanie” rodzicom. To właśnie przez grono 

rówieśnicze najczęściej młody człowiek ma pierwszy kontakt z alkoholem.  
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 Źródła finansowania zakupu alkoholu 

 

Potwierdzeniem tej tezy są również wyniki kolejnej korelacji: źródła finansowania zakupu 

alkoholu z klasą,  do której uczęszcza badany. 

 

Skąd masz pieniądze 

na alkohol?  

 

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

Kieszonkowe 1 0 8 15 24 

Pracuje 1 0 1 1 2 

Sprzedaje swoje 

rzeczy 

0 0 0 0 0 

Kradnę 0 0 0 2 2 

Nie kupuje alkoholu 30 31 37 15 113 

Ogółem 32 31 46 33 142 

 

Po analizie powyższych danych można powiedzieć, że pocieszającym jest fakt, że zarówno w 

przypadku posiadania pieniędzy na alkohol w znikomych ilościach (, 2 osoby z III klasy) 

pochodzą one z kradzieży. Można zdecydowanie powiedzieć, że zjawisko to jest marginalne. 

W większości środki wydawane na alkohol pochodzą z kieszonkowego. Warto zauważyć, że 

uczniowie jeżeli posiadają kieszonkowe, to częściej je przeznaczają na alkohol, niż na 

narkotyki. 

 

 Kwoty przeznaczane na zakup alkoholu 

 

Następnie zapytano respondentów o kwoty jakie przeznaczają na alkohol - Ile pieniędzy 

tygodniowo przeznaczasz na alkohol? Także poniższe wyniki potwierdzają wskazywaną 

tendencję.  

 

Kwota Ilość Procent 

0-10 zł 13 9,1 

10-20 zł 6 4,2 

20-30 zł 1 0,7 

Więcej niż 30 zł 1 0,7 

Nic 121 85,2 

Ogółem 142 100,0 
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Przedstawione wyniki wskazują, że uczniowie, którzy maja styczność z alkoholem przeznaczają 

na jego zakup niewielkie kwoty pieniędzy (0-10 zł lub 10-20zł tygodniowo).W większości 

przypadków jednak nabywają alkohol od innych osób (dostają od znajomych lub podbierają 

rodzicom). 

 

 

 

 Przyzwolenie rodziców na picie alkoholu 

 

Kolejnym pytaniem zawartym w kwestionariuszu ankiety było zagadnienie: Czy masz 

pozwolenie rodziców na picie alkoholu? Z pośród niemal połowy uczniów, którzy deklarują 

kontakt z alkoholem, siedemnastu ma pozwolenie od rodziców na picie alkoholu. Takie wyniki 

świadczą, że w większości przypadków nie ma przyzwolenia na kontakt ze środkami 

odurzającymi wśród rodziców i opiekunów . Należy jednak podkreślić, że w przypadku 

alkoholu stopień przyzwolenia jest znacznie większy, niż w przypadku narkotyków. 

 

Czy masz pozwolenie 

rodziców na picie 

alkoholu?  

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

TAK 1 1 6 9 17 

NIE 5 0 11 19 35 

Nie pije alkoholu 26 30 29 5 90 

Ogółem 32 31 46 33 142 
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Kontakt z osobami pijącymi alkohol (najbliższa rodzina) 

 

Kolejne dwa pytania obrazują świadomość badanych co do spożycia alkoholu przez 

najbliższą rodzinę (rodziców i rodzeństwo). Pytanie brzmiało: Czy Twoi rodzice piją alkohol? 

oraz Czy Twoje rodzeństwo pije alkohol? Celem zadawania tego typu pytania jest chęć 

dowiedzenia się, czy respondent ma w najbliższej rodzinie kontakt z osobami spożywającymi 

alkohol, czy też nie oraz chęć dowiedzenia się, czy są w rodzinach respondentów „tematy 

tabu” lub „sytuacje tabu”, których istnienie mogły by sugerować odpowiedzi nie wiem. 

Jednak w przypadku używania napojów alkoholowych, jak widać na przykładzie Tabeli  

takich sytuacji raczej nie ma, lub są one rzadkie. Tabela  pokazuje, że 77 osoby badane 

stwierdziły, że jego/jej rodzice piją alkohol (co stanowi 54%) a 49 (34%), że ich rodzice nie 

piją alkoholu.  

Dość zaskakującym okazał się być fakt, że aż 49 osób spośród uczniów odpowiedziało, że ich 

rodzice nie piją alkoholu. Takiego potwierdzenia nie uzyskał badacz podczas 

przeprowadzania badań wśród dorosłych mieszkańców gminy Leszno (zdecydowana 

mniejszość dorosłych respondentów deklarowała, że nigdy nie piła alkoholu). W przypadku 

używania alkoholu ilość odpowiedzi nie wiem wynosi 16. 

 

Czy Twoi rodzice piją alkohol Ilość Procent 

TAK 77 54,2 

NIE 49 34,5 

Nie wiem 16 11,3 

Ogółem 142 100,0 

 

 

Następnie respondenci zostali zapytani o kwestie spożywania alkoholu przez swoje 

rodzeństwo. Tutaj 39 osób odpowiedziało twierdząco, większość z badanych stwierdziło, że 

ich rodzeństwo nie pije alkoholu – 92 osoby. Wyniki tej analizy przedstawione zostały w Tabeli 

. 

 

Czy Twoje rodzeństwo pije 

alkohol? 

Ilość Procent 

TAK 39 27,5 

NIE 92 64,8 

Nie wiem 11 7,7 

Ogółem 142 100,0 
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Na podstawie wyżej wymienionych Tabeli 30 i Tabeli 31 można dedukować, że niewiedza 

respondentów może wynikać, z faktu braku komunikacji pomiędzy dziećmi a rodzicami na 

tematy „tabu” lub tematy niekonwencjonalne, jakim mogą być stosowanie używek przez 

rodziców czy rodzeństwo.  

 

Poniżej przedstawiony Wykres  jest graficznym zestawieniem danych na temat picia alkoholu 

przez rodziców oraz rodzeństwo respondenta. 

 

 

Różnice pomiędzy spożywaniem alkoholu, a spożywaniem narkotyków są zdecydowanie 

widoczne:  

- w przypadku sięgania po narkotyki jedynie 3 uczniów zadeklarowało, że ich rodzice i 

rodzeństwo biorą narkotyki, a w przypadku alkoholu aż 116 osoby. 

Taki rozkład odpowiedzi świadczyć może o fakcie, że problem narkotykowy dotyka w 

znacznie większym stopniu ludzi młodych niż osoby z pokolenia rodziców naszych 

respondentów. 

 

Postawa wobec spożywania alkoholu 

 

Jednym z ostatnich przedstawień w ramach analizy bloku danych o tematyce spożywania 

alkoholu jest Tabela, która obrazuje postawę uczniów w stosunku do używania alkoholu. 

Odpowiedź na to pytanie została podzielona ze względu na klasy, do których uczęszczają. 
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Czy uważasz picie 

alkoholu za 

szkodliwe?  

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

TAK 29 18 7 6 60 

NIE 0 5 33 27 65 

Nie wiem 3 8 6 0 17 

Ogółem 32 31 46 33 142 

 

Z powyższej Tabeli  wynika, że postawa pozytywna i negatywna wobec szkodliwości alkoholu 

jest dość wyrównana, 65 osób twierdzi, że spożywanie alkoholu jest szkodliwe, natomiast 60 

osób uważa, że nie jest. Jednak, gdy spojrzymy co jest przyczyną tego zrównania, można 

zauważyć, że wraz z wiekiem postawa ta staje się bardziej pobłażliwa wobec skutków 

spożywania alkoholu (respondenci zaprzeczają szkodliwości picia alkoholu). 

W ramach tego przyrostu osób twierdzących, że picie alkoholu nie jest szkodliwe można 

przedłożyć wniosek, że wraz z częstszym stosowaniem danego środka zmienia się stosunek 

osoby do jego konsekwencji. 

 

Dzięki temu przedstawieniu dowiadujemy się, że postawa pobłażająca lub ambiwalentna 

wobec picia alkoholu  (odpowiedź nie lub nie wiem) występuje głównie w szkołach 

ponadpodstawowych. Przedstawia to poniższy wykres 
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Wiedza na temat skutków picia alkoholu 

 

Następną zmienną, jaką jest wiedza na temat alkoholu przeciwstawiono również z poziomem 

nauczania respondentów. Wyniki owego przedstawienia zaprezentowano w Tabeli  poniżej. 

Znaczna większość  (67%) respondentów deklaruje, że ma wystarczającą wiedzę na temat 

działania alkoholu na ludzki organizm. 

 

 

Czy masz 

wystarczającą 

wiedzę na temat 

skutków picia 

alkoholu?  

 

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa 

Gim 

II klasa 

Gim 

III klasa 

Gim 

TAK 13 19 33 30 95 

NIE 6 1 8 2 17 

Nie wiem 13 11 8 1 33 

Ogółem 32 31 46 33 142 

 

Sumując odpowiedzi nie i nie wiem widać, że 50 uczniów uważa, że nie posiada 

wystarczającej wiedzy na temat konsekwencji picia alkoholu. 
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Klasa II Gim

Klasa III Gim

 

 

Powyższe zestawienie pokazuje, że mimo, iż sporo uczniów odpowiedziało, że posiada 

wystarczającą wiedzę na temat skutków picia alkoholu (95 osoby). Dość duża część 
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respondentów przyznała, że takiej wiedzy nie posiada, lub nie wie czy ją posiada (50 osób). 

Osoby te to głównie uczniowie szkół podstawowych oraz pierwszych klas gimnazjum.  

Ta tendencja wydaje się być również prawdziwa, jeżeli chodzi o uczniów klas starszych – im 

więcej uczniów ma osobiste doświadczenia z alkoholem, tym większą wiedzę mają oni na 

ich temat. 

 

 Znajomość instytucji pomocowych 

 

Ostatnim pytaniem z zakresu diagnozowania problemów z alkoholem wśród uczniów szkół w 

gminie Leszno było zagadnienie Czy respondenci znają instytucje na terenie gminy Leszno, 

pomagające osobom uzależnionym od alkoholu? Zmienna ta została przedstawiona w 

formie nałożenia na zmienną poziom nauczania. Generalnie można zauważyć dwie rzeczy:  

- uczniowie lesznowskich szkół bez względu na poziom edukacji, w znacznej większości nie 

znają instytucji niosących pomoc osobom uzależnionym od alkoholu (111 osób nie zna, a 31 

osób zna), 

 

Czy znasz instytucje na 

terenie Twojej gminy, 

które pomagają osobom 

uzależnionym od 

alkoholu?  

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa Gim II klasa Gim III klasa Gim 

TAK 6 5 10 10 31 

NIE 26 26 36 23 111 

Ogółem 32 31 46 33 142 

 

Znajomość instytucji pomagających osobom uzależnionym jest w śród uczniów na niskim 

poziomie, jednak w przypadku instytucji pracujących z osobami z problemem alkoholowym 

jest nieco wyższa, niż w przypadku osób uzależnionych od narkotyków (31 osoby znają 

instytucje pomagające alkoholikom a jedynie 16 osób zna takie miejsca, gdzie pomaga się 

osobą uzależnionym od narkotyków). 
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3.1.5. ANALIZA KWESTIONARIUSZA ANKIETY POD KĄTEM DANYCH OSOBOWYCH, SPĘDZANIA 

WOLNEGO CZASU I RELACJI RODZINNYCH– UCZNIOWIE SZKÓŁ W GMINIE LESZNO 

 

Ostatnim elementem kwestionariusza ankiety skierowanego do respondentów z grupy 

uczniów była metryczka. Oprócz typowych pytań „metryczkowych” o wiek, płeć, klasę do 

której uczęszcza uczeń, ankieta nastawiona była na zdiagnozowanie, jak uczniowie spędzają 

wolny czas oraz jakie są ich czynności „poza szkolne”. Dodatkowym pytaniem zadanym była 

ocena relacji z najbliższą rodziną.  

 

Poniżej znajdują się obliczenia oraz analizy z nimi związane. 

 

Metryczka 

 

Płeć  Ilość osób Procenty 

Kobieta 71 50 

Mężczyzna 71 50 

Ogółem 142 100,0 
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Powyższe zestawienie przedstawia, że w badaniu ankietowym realizowanym wśród  uczniów  

szkół w gminie Leszno wzięło  ostatecznie  udział 142  osoby,  z  czego 71 (50%) stanowią 

kobiety, a 71 uczniów (50%) stanowili mężczyźni. 

Wykres  poniżej  przedstawia  wyżej  wymieniony  podział  ze  względu  na  płeć 

respondentów badanych.  

 

 

 

 

 

Rozkład  z  podziałem  na  klasy biorące  udział  w  badaniu (VI  klasy  szkoły podstawowej,  

I, II oraz III  klasy  szkoły  gimnazjalnej)  wygląda następująco:  

 

 

 Ilość osób Procenty 

Klasa VI szkoły podstawowej 32 22,5 

Klasa I gimnazjum 31 21,8 

Klasa II gimnazjum 46 32,4 

Klasa III gimnazjum 33 23,3 

Ogółem 142 100,0 
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Po analizie powyższej Tabeli  widać, że ilość respondentów w II klasach gimnazjum 

przeważyła na ilości w pozostałych klasach gimnazjum i szkoły podstawowej. Jednak mimo 

wszystko, próba jest względnie stała i możliwa do porównania w obrębie jednej zmiennej. 

 

 

 

 

Spędzanie czasu wolnego 

 

Dane dotyczące zajęć poza szkolnych opracowane zostały w poniższej tabeli 

 

 

Jak często spędzasz 

wolny czas na:  

   

nigdy Kilka 

razy do 

roku 

Kilka razu 

w 

miesiącu 

Raz w 

tygodniu 

Codziennie 

Gry komputerowe 6 8 25 27 76  

Sport 9 2 13  24 84  

Czytanie książek 17 35 29  26 34  

Hobby 5 6  15  41 75  

Wyjście ze 17 28 32 49 22  
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znajomymi 

Internet 3 3 3 15 118  

Z rodzeństwem 11 7 8 17 99  

Z rodzicami 1 4 11 13 105  

Gry, np. planszowe 19 38 40 35 10  

Spacer z psem 45 11  18  22 56  

 

Jak widać na zestawieniu zbiorczym powyżej najwięcej odpowiedzi twierdzących uzyskała 

czynność korzystanie z Internetu, która była najczęściej wybierana przez uczniów. Niemalże 

równie często badani spędzają czas w gronie najbliższych (rodziców i rodzeństwa). Także 

sport i realizacja swojego hobby cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Z kolei najrzadziej uczniowie deklarowali, że grają w inne gry niż komputerowe oraz czytają 

książki, inne niż lektury szkolne.  

Dość ciekawie rozkładają się wyniki w itemie - wyjście ze znajomymi. Tu spotkania te są dość 

regularne, ale występują w cyklu cotygodniowym lub comiesięcznym. 

 

Ostatnim pytaniem zadanym uczniom było odwołanie się do skali ocen szkolnych (1-

najgorsza ocena, 6-najlepsza) i ocenienie swoich relacji z najbliższą rodziną. Tabela  

prezentuje owe wyniki: 

 

Jak oceniasz swoje 

relacje z najbliższą 

rodziną  

Klasa Ogółem 

VI klasa 

SP 

I klasa Gim II klasa Gim III klasa Gim 

Celująco 12 14 15 14 55 

Bardzo dobrze 23 10 11 10 54 

Dobrze 9 7 6 5 27 

Dostatecznie 2 0 0 4 6 

Miernie 0 0 0 0 0 

Niedostatecznie 0 0 0 0 0 

 

 

Jak widać na powyższym zestawieniu relacje rodzinne oceniane przez uczniów są bardzo 

pozytywnie. Zostało wystawionych 55 ocen równych celującej (6), 54 oceny b. dobre (5) i 27 

dobrych (4), co mówi, że 97% badanych uczniów określa swoje relacje rodzinne na dobrym, 

bardzo dobrym lub celującym poziomie. 
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3.2. ANALIZA KWESTIONARIUSZA WYWIADU SKIEROWANEGO DO DOROSŁYCH (POWYŻEJ 20 

ROKU ŻYCIA) MIESZKAŃCÓW GMINY LESZNO  

 

Kolejno, przechodząc do drugiego obszaru badawczego, jakim był przeprowadzenie 

kwestionariusza ankiety wśród dorosłych mieszkańców gminy Leszno, na początku warto 

zwrócić uwagę na podstawowe kwestie związane z tym obszarem badawczym. Ankieta dla 

dorosłych mieszkańców składała się z trzech bloków: 

 

 

 

Tak skonstruowany kwestionariusz ankiety był bardzo prosty w realizacji, jak również czas jego 

przeprowadzania nie zajmował dłużej niż 10-15 minut.  

W tym miejscu warto również nadmienić, że w odróżnieniu od kwestionariusza ankiety 

skierowanego do uczniów, ankieta dla dorosłych mieszkańców gminy Leszno zawierała w 

swej konstrukcji 4 pytania otwarte. Pytania te badały opinie oraz ewentualne proponowane 

możliwości rozwiązania problemów związanych ze zjawiskiem przemocy oraz z alkoholem i 

narkomanią na terenie gminy Leszno. Analiza tych pytań odbędzie się w kolejnym rozdziale. 
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3.2.1. ANALIZA KWESTIONARIUSZA WYWIADU POD KĄTEM PYTAŃ OGÓLNYCH, DOTYCZĄCYCH 

GMINY LESZNO 

 

  

Pierwszym pytaniem zadanym dorosłym respondentom było Czy według Pana/Pani w gminie 

Leszno występują problemy związane z narkomanią? Zagadnienie to opisane zostało w 

Tabeli, przedstawionej poniżej. Warto zwrócić uwagę, że większość osób pytanych 

odpowiedziała, że w gminie Leszno występują problemy związane z narkomanią. 

 

Czy według Pani/Pana w 

gminie występują problemy 

związane z narkomanią? 

Ilość Procent 

TAK 112 55,2 

NIE 23 11,3 

Nie wiem 68 33,5 

Ogółem 203 100,0 

 

Jak wspomniano wcześniej, mieszkańcy gminy Leszno zdecydowanie stwierdzili, że na terenie 

ich miasta występują problemy związane z narkomanią. Takiej odpowiedzi udzieliło 112 

respondentów (55,2% osób badanych). 

 

Kolejne pytanie miało na celu stwierdzenie, czy problem z narkomanią w gminie Leszno jest 

zauważalny na ulicach, w lokalnych mediach (czy jest widoczny). 

 

Czy według Pani/Pana 

problemy związane z 

narkomanią są widoczne? 

Ilość Procent 

TAK 89 43,8 

NIE 15 7,4 

Nie wiem 99 48,8 

Ogółem 203 100,0 

 

Taki rozkład danych (56,2% odpowiedzi nie i nie wiem) wskazuje na to, że problemy z 

narkomanią są zauważane przez mieszkańców, ale nie wysuwają się na plan pierwszy. 

 

Następne pytanie obrazuje poziomu wiedzy respondentów, zapytanych o znajomość 

instytucji pomagających osobom uzależnionym od narkotyków. Zdecydowana większość 
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osób pytanych (169 osób – 81,8%) deklaruje, że  nie posiada wiedzę na temat tychże 

instytucji pomocowych. Poniżej w Tabeli  zamieszczone są wyniki. 

 

Czy zna Pani/Pana instytucje, 

które pomagają osobą 

uzależnionym od 

narkotyków? 

Ilość Procent 

TAK 52 25,6 

NIE 114 56,2 

Nie wiem 37 18,2 

Ogółem 203 100,0 

 

Bardziej wyraziście z kolei przedstawia się pytanie w kontekście problemów związanych z 

alkoholem. Pytanie skierowane do dorosłych mieszkańców gminy Leszno poruszające 

występowanie problemów związanych z alkoholem uzyskało odmienną proporcję 

odpowiedzi.  

Dorośli, zapytani, czy w mieście występują problemy związane z alkoholem tym razem 

zdecydowanie odpowiedzieli że tak (86,7%). 

 

Czy według Pani/Pana w 

gminie występują problemy 

związane z alkoholizmem? 

Ilość Procent 

TAK 176 86,7 

NIE 2 2 

Nie wiem 25 11,3 

Ogółem 203 100,0 

 

Następne pytanie miało na celu stwierdzenie, czy problem z alkoholizmem w gminie Leszno 

jest widoczny. 

 

Czy według Pani/Pana 

problemy związane z 

alkoholizmem są widoczne? 

Ilość Procent 

TAK 169 83,3 

NIE 14 6,9 

Nie wiem 20 9,8 

Ogółem 203 100,0 



59 

 

 

Znaczna większość (83%) respondentów uważa, że problemy związane z alkoholizmem są na 

terenie gminy bardzo widoczne.  

 

Następnie zapytanych o znajomość instytucji pomagających osobom uzależnionym od 

alkoholu. Większość osób pytanych (102 osoby – 50,2%) deklaruje, że  zna takie instytucje 

pomocowe. Poniżej w Tabeli  zamieszczone są wyniki. 

 

Czy zna Pani/Pana instytucje, 

które pomagają osobą 

uzależnionym od alkoholu? 

Ilość Procent 

TAK 102 50,2 

NIE 73 36 

Nie wiem 28 13,8 

Ogółem 203 100,0 

 

Nieco lepiej, niż w sytuacji problemu narkotykowego, kształtuje się sytuacja na temat wiedzy 

osób pytanych o instytucje pomagające osobom uzależnionym od alkoholu.  

Ponad połowa respondentów zna instytucje, które pomagają osobom uzależnionym od 

alkoholu. 

 

Kolejny blok pytań dotyczy wieku największego spożycia alkoholu i narkotyków przez 

mieszkańców gminy Leszno. 

Pytanie dotyczyło opinii dorosłych respondentów o fakcie występowania problemów 

narkotykowych w konkretnych grupach wiekowych. Jak widać po danych umieszczonych w 

Tabeli  główne natężenie problemu z używaniem narkotyków w opinii dorosłych 

respondentów występuje w przedziale wiekowym między 15 a 18 rokiem życia. 

 

Grupa wiekowe, w jakiej jest 

największe spożycie 

narkotyków. 

Ilość Procent 

>15 12 5,9 

15-18 105 51,7 

18-30 68 33,5 

30-40 2 0,9 

<40 0 0 

W żadnej 16 7,9 
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Następne pytanie dotyczyło zakresu występowania problemów alkoholowych w konkretnych 

grupach wiekowych. Jak widać po danych umieszczonych w Tabeli  główne natężenie 

problemu z piciem alkoholu w opinii dorosłych respondentów występuje w przedziale 

wiekowym między 15 a 18 rokiem życia. 

 

Grupa wiekowe, w jakiej jest 

największe spożycie 

alkoholu. 

Ilość Procent 

>15 10 4,9 

15-18 69 33,9 

18-30 58 28,6 

30-40 29 14,3 

<40 32 15,8 

W żadnej 5 2,5 

 

Tu również respondenci upatrywali  głównie natężenia problemu z używaniem alkoholu w 

przedziale wiekowym między 15 a 18 rokiem życia. Natomiast w tym przypadku niemal 

równie wysoko uplasował się przedział wiekowy 18-30 lat. 

 

Następnie zapytano dorosłych respondentów, mieszkańców gminy Leszno o ich opinię na 

temat dostępności alkoholu oraz narkotyków dla uczniów szkół w gminie Leszno, oto 

zestawienie wyników tychże odpowiedzi:  

 

Jak się Panu/i wydaje jak 

trudno zdobyć alkohol 

młodzieży do 18 r. ż.? 

Ilość Procent 

Bardzo trudno 2 0,9 

Dość trudno 6 2,9 

Łatwo 95 46,8 

Bardzo łatwo 69 33,9 

Nie wiem 31 15,2 
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Jak się Panu/i wydaje jak 

trudno zdobyć narkotyki  

młodzieży do 18 r. ż.? 

Ilość Procent 

Bardzo trudno 4 1,9 

Dość trudno 15 7,3 

Łatwo 66 32,5 

Bardzo łatwo 32 15,7 

Nie wiem 88 43,3 

 

 

Przekonanie dorosłych respondentów na temat dostępności alkoholu jak również narkotyków 

dla młodzieży waha się na zbliżonym do siebie poziomie (dostępność alkoholu – 95 dorosłych 

respondentów uważa, że młodzież ma łatwy dostęp do alkoholu oraz  narkotyków – 66 

dorosłych respondentów uważa, że młodzież ma łatwy dostęp do narkotyków). 

 

Kolejne dwa pytania badające opinię respondentów na temat radzenia sobie gminy Leszno 

z problemami alkoholowymi i narkotykowymi zostały ocenione następująco. Wyniki tych 

ocen zaprezentowane są w poniższej Tabelach. Można zdecydowanie ocenić, że 

mieszkańcy uważają, że gmina Leszno dostatecznie lub źle radzi sobie z problemami 

uzależnień na ich terenie. Spora cześć respondentów nie wyraziła zdania w powyższej kwestii. 

 

 

Jak, w Pani/Pana opinii radzi 

sobie gmina Leszno z 

problemem narkomanii. 

Ilość Procent 

Bardzo dobrze 3 1,4 

Dobrze 20 9,8 

Dostatecznie 41 20,2 

Źle 75 36,9 

Nie wiem 64 31,7 
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Jak, w Pani/Pana opinii 

radzie sobie gmina Leszno z 

problemem alkoholizmu. 

Ilość Procent 

Bardzo dobrze 3 1,4 

Dobrze 12 5.9 

Dostatecznie 43 21,2 

Źle 80 39,4 

Nie wiem 65 32 

 

Tym pytaniem zakończył się blok ogólny, dotyczących opinii na temat problemów 

związanych z uzależnieniem od alkoholu lub narkotyków w kontekście gminy Leszno. 

 

Kolejnym blokiem pytań były pytania o występowanie zjawiska przemocy w gminie Leszno. 

 

Tutaj pierwszym pytaniem zadanym dorosłym respondentom było Czy według Pana/Pani w 

gminie Leszno występują problemy związane z przemocą? Wyniki przedstawione zostały w 

Tabeli poniżej. Warto zaznaczyć, że większość badanych odpowiedziała, że w gminie Leszno 

występują problemy związane z przemocą. 

 

Czy według Pani/Pana w 

gminie występują problemy 

związane z przemocą? 

Ilość Procent 

TAK 155 76,4 

NIE 2 0,9 

Nie wiem 46 22,7 

Ogółem 203 100,0 

 

Jak widać, badani zdecydowanie stwierdzili, że na terenie ich gminy występują problemy 

związane z przemocą. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 155 osób (76,4%). 

 

Następnie zapytano badanych Czy według Pana/Pani w gminie Leszno występują problemy 

związane z przemocą w rodzinie? Wyniki obrazuje Tabela. Tutaj również większość badanych 

udzieliła odpowiedzi twierdzących. 
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Czy według Pani/Pana w 

gminie występują problemy 

związane z przemocą w 

rodzinie? 

Ilość Procent 

TAK 139 68,4 

NIE 2 0,9 

Nie wiem 62 30,5 

Ogółem 203 100,0 

 

Osoby badane zdecydowanie stwierdziły, że na terenie ich gminy występują problemy 

związane z przemocą w rodzinie. Tej odpowiedzi udzieliło aż 139 osób (68,4%). 

 

Dorośli respondenci zdecydowanie są zdania, że w gminie dość znaczącym problemem jest 

właśnie przemoc i to zarówno w wymiarze ogólnym, jak i przemocy w rodzinie. 

 

Kolejne pytanie dotyczyło zagadnienia, czy problem przemocy w gminie Leszno jest 

widoczny. 

 

Czy według Pani/Pana 

problemy związane z 

przemocą są widoczne? 

Ilość Procent 

TAK 57 28 

NIE 84 41,3 

Nie wiem 60 29,5 

Ogółem 203 100,0 

 

Wyniki wskazują na to, że problem z przemocą nie są widoczne (tylko 28% odpowiedzi 

twierdzących). W porównaniu z deklarowaną skala problemu można postawić hipotezę, że 

problemy te mają charakter ukryty, bądź tylko nieznaczny ich procent jest widoczny. 

 

 

Następnie zapytano respondentów o znajomość instytucji pomagających osobom 

doświadczającym przemocy. Zdecydowana większość osób pytanych (65%) deklaruje, że  

nie posiada wiedzę (odpowiedzi nie i nie wiem) na temat tychże instytucji pomocowych 

wspierających osoby doświadczające przemocy. Poniżej w Tabeli  zamieszczone są wyniki. 
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Czy zna Pani/Pana instytucje, 

które pomagają osobą 

doświadczającym 

przemocy? 

Ilość Procent 

TAK 35 17,2 

NIE 71 35 

Nie wiem 97 47,8 

Ogółem 203 100,0 

 

W odniesieniu do wyników obrazujących deklarowaną skalę problemów poziom wiedzy w 

tym zakresie jest niestety niewielki. 

  

Kolejno omawiane będą kwestie indywidualnych doświadczeń posiadanych w kontekście 

używania, stosowania narkotyków oraz alkoholu przez mieszkańców gminy Leszno. Pytania 

będą omawiane w kolejności ich zadawania respondentom, z pominięciem pytań 

otwartych, które omówione zostaną w dalszej części raportu diagnozy. 

 

3.2.2. ANALIZA KWESTIONARIUSZA WYWIADU POD KĄTEM PYTAŃ SZCZEGÓŁOWYCH, 

DOTYCZĄCYCH OSOBISTYCH DOŚWIADCZEŃ ZE STOSOWANIEM ALKOHOLU I NARKOTYKÓW 

PRZEZ MIESZKAŃCÓW GMINY LESZNO 

 

Pierwszym pytaniem zadanym dorosłym respondentom była kwestia spożywania alkoholu 

przez niego/nią samego/samą, oto uzyskane dane: 

 

Czy kiedykolwiek w życiu 

piła/pił  Pani/Pana alkohol? 

Ilość Procent 

TAK 199 98 

NIE 4 2 

Ogółem 203 100,0 

 

Jak widać na powyższej prezentacji  zdecydowana większość dorosłych mieszkańców (98%), 

zadeklarowała, że przynajmniej raz w życiu spożywała alkohol.  

Tylko 4 osoby badanie stwierdziły, że nigdy nie piły alkoholu. 

 

Wręcz odwrotnie prezentuje się sprawa, jeżeli chodzi o środki narkotykowe. Zdecydowana 

większość (174 osoby) stwierdziła, że nigdy nie spożywała środków psychoaktywnych. Wyniki 

tego zestawienia prezentuje Tabela  
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Czy kiedykolwiek w życiu 

stosowała  Pani/Pan 

narkotyki ? 

Ilość Procent 

TAK 29 14,3 

NIE 174 85,7 

Ogółem 203 100,0 

 

Rozkład procentowy doskonale przedstawia powyższe porównanie udzielanych odpowiedzi. 

Za pomocą przedstawionego wykresu obydwóch rozkładów udzielanych odpowiedzi można 

zaobserwować, że dorośli mieszkańcy zdecydowanie częściej używają napojów 

alkoholowych niż narkotyków.  

 

 

 

 

Na podstawie powyżej przedstawionego zestawienia spożywania alkoholu i narkotyków, 

stwierdzić można, że narkotyki są domeną młodego pokolenia, a alkohol jest zdecydowanie 

bardziej rozpowszechniony wśród dorosłych mieszkańców miasta gminy Leszno. 

 

 

Kolejne dwie prezentacje tabelaryczne – wskazują na podobną prawidłowość wskazaną 

powyżej. Zadano respondentom pytania: Czy uważają swoje picie alkoholu za szkodliwe? i 

to samo pytanie w odniesieniu do brania narkotyków. Analiza danych opiera się na grupie 

deklarującej kontakt z tymi środkami psychoaktywnymi. 
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Czy uważają swoje picie 

alkoholu za szkodliwe? 

Ilość Procent 

TAK 55 27,6 

NIE 144 72,4 

Ogółem 199 100,0 

 

W przypadku alkoholu tylko nieliczni respondenci uznali, że spożycie przez nich alkoholu jest 

szkodliwe (27%).  

 

Czy uważają swoje branie 

narkotyków za szkodliwe? 

Ilość Procent 

TAK 20 69 

NIE 9 31 

Ogółem 29 100,0 

 

Natomiast w przypadku narkotyków, aż 69% badanych ma świadomość ich szkodliwości. 

 

Głównym wnioskiem płynącym z zestawienia danych uzyskanych jest fakt, że alkohol, jako, 

że był dostępny i akceptowalny od zawsze w polskiej kulturze, dla respondentów jest 

zdecydowanie mniej szkodliwy w swoich skutkach używania, niż narkotyki. 

 

 

Przechodząc kolejno do następnego zagadnienia związanego z deklaratywną wiedzą osób 

badanych na temat skutków picia alkoholu oraz brania narkotyków, warto przedstawić 

odpowiedzi na pytania Czy Pana/i wiedza na temat picia alkoholu oraz skutków jest 

wystarczająca? oraz Czy Pana/i wiedza na temat brania narkotyków oraz skutków jest 

wystarczająca? 

Wyniki zaprezentowane zostały poniżej: 

 

Czy Pana/i wiedza na temat 

picia alkoholu oraz skutków 

jest wystarczająca? 

Ilość Procent 

TAK 142 69,9 

NIE 61 30,1 

Ogółem 203 100,0 
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Czy Pana/i wiedza na temat 

brania narkotyków oraz 

skutków jest wystarczająca? 

Ilość Procent 

TAK 69 33,9 

NIE 134 66,1 

Ogółem 203 100,0 

 

Zestawiając wyniki z obu tabel stwierdzić można, że tendencja jest porównywalna jak w 

powyższych przypadkach (świadomości szkodliwości obu środków psychoaktywnych). 

Respondenci zdecydowanie wiedzą jakie są skutki picia alkoholu (142 osoby odpowiedziało, 

że wie jakie są skutki picia alkoholu), jednak również zdecydowanie nie wiedzą, jakie są 

skutki brania narkotyków (134 osoby odpowiedziało, że nie wie, jakie są skutki brania 

narkotyków). 

 

Następne pytanie Jak często zdarza się Panu/Pani spożywać alkohol? skierowane do 

dorosłych respondentów mieszkających w gminie Leszno, miało na celu zbadanie 

cykliczności sięgania po alkohol. Analogicznie zostało skonstruowane pytanie dotyczące 

kwestii używania narkotyków. Dane prezentowane są w Tabelach poniżej. 

 

Jak często pijesz alkohol?  Ilość Procent 

Wcale 17 8,4 

Kilka razy w roku 86 42,3 

Raz w miesiącu 47 23,2 

Kilka razy na miesiąc 24 11,8 

Raz na tydzień  24 11,8 

Kilka razy dziennie 5 2,5 

Ogółem 203 100,0 

 

 

Jak często bierzesz narkotyki?  Ilość Procent 

Wcale 194 95,6 

Kilka razy w roku 6 3 

Raz w miesiącu 2 0,9 

Kilka razy na miesiąc 1 0,5 

Ogółem 203 100,0 
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Z powyższych przedstawień tabelarycznych zdecydowanie wynika, że napoje alkoholowe są 

stosowane zdecydowanie częściej niż środki psychoaktywne przez mieszkańców gminy 

Leszno. Większość respondentów (65%) deklaruje sporadyczny kontakt z napojami 

alkoholowymi (kilka razy w roku lub raz w miesiącu), natomiast w przypadku narkotyków 

większość tej styczności nie ma wcale (95% osób badanych). Natomiast przez osoby 

zażywające narkotyki są one brane raczej sporadycznie (kilka razy w roku). 

 

Następną kwestią poruszaną podczas realizowania kwestionariusza wywiadu z osobami 

dorosłymi, była kwestia wydawanych pieniędzy zarówno na napoje alkoholowe jak i na 

narkotyki.  

Tabela wskazuje, że większość respondentów (88 osób, 43%), deklaruje, że przeznacza 0-10 

złotych tygodniowo na napoje alkoholowe.  

 

Ile pieniędzy tygodniowo 

przeznacza Pan/i na alkohol?  

Ilość Procent 

0-10 zł 88 43,4 

10-20 zł 7 3,4 

20-30 zł 12 5,9 

Więcej niż 30 zł 19 9,4 

Nic 77 37,9 

Ogółem 203 100,0 

 

Jak nie trudno przewidzieć (na podstawie stopnia spożycia), w przypadku środków 

narkotykowych, respondenci w większości przypadków nie wydają nic na te środki. W 

nielicznych przypadkach (4 osoby) są to kwoty rzędu 10 zł tygodniowo a w 5 przypadkach 

kwoty dość znaczące – powyżej 30 zł tygodniowo.  

 

Ile pieniędzy tygodniowo 

przeznacza Pan/i na narkotyki?  

Ilość Procent 

0-10 zł 4 2 

10-20 zł 0 0 

20-30 zł 2 0,9 

Więcej niż 30 zł 5 2,5 

Nic 192 94,6 

Ogółem 203 100,0 
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3.2.3. ANALIZA KWESTIONARIUSZA WYWIADU POD KĄTEM PYTAŃ „METRYCZKOWYCH”  

 

W metryczce zostaną przedstawione dane, opisujące badaną populację osób, 

określających ich płeć, wiek, fakt zatrudnienia, zamieszkanie, zarobki, oraz wykształcenie.  

Poniżej znajdują się dane z tej części kwestionariusza ankiety: 

 

Płeć  Ilość osób Procenty 

Kobieta 114 56,2 

Mężczyzna 89 43,8 

Ogółem 203 100,0 

 

 

 

Prezentacja graficzna pokazuje, że w badaniu wśród dorosłych (powyżej 20 roku życia) 

mieszkańców gminy Leszno wzięło udział łącznie 204 osoby (114 kobiet oraz 89 mężczyzn).  

 

Następnym zestawieniem jest podział respondentów ze względu na grupy wiekowe do jakich 

należą. 
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Wiek Ilość osób Procenty 

20-29 lat 45 22,2 

30-39 lat 50 24,6 

40-49 lat 36 17,7 

50-59 lat 42 20,7 

Powyżej 60 lat 30 14,8 

Ogółem 203 100,0 

 

Wśród osób badanych najliczniejszą grupą są osoby między 30 a 39 rokiem życia. 

Można to zaryzykować stwierdzenie, że jest to grupa najbardziej zainteresowana problemami 

społecznymi a tym samym chętniej brała udział w badaniu. 

 

Ze względu na to, że gmina Leszno jest obszarem wiejskim wszyscy respondenci 

zadeklarowali, że ich miejscem zamieszkania jest wieś. 

 

Następnie przedstawiona jest struktura zatrudnienia. Respondenci odpowiadali na pytanie: 

Czy obecnie Pani/Pan pracuje? 

 

Zatrudnienie  Ilość osób Procenty 

TAK 161 79,3 

NIE 42 20,7 

Ogółem 203 100,0 

 

Jak widać znaczna część respondentów (80%) jest aktywna zawodowo. 

 

Bardzo emocjonującym w odbiorze przez respondentów okazało się być pytanie na temat 

zarobków. Przy zadawaniu tego pytania (Jaki jest Pana/Pani przedział zarobków netto) 

niechętnie udzielała tej odpowiedzi lub odpowiadała w pierwszej kolejności, że za mało. 

Świadczyć to może o ogólnym niezadowoleniu z uposażenia. W tym pytaniu uwzględniono 

również uposażenie z tytułu rent i emerytur. 
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Tabela  wskazuje na deklarowane zarobki osób biorących udział w badaniu. Przeważnie 

wybieraną odpowiedzią w tym pytaniu był przedział zarobków kształtujący się od 1000 do 

2000 złotych na rękę. 

 

Jaki jest Pani/Pana przedział 

zarobków netto?  

Ilość Procent 

Brak 13 6,4 

>1000  10 4,9 

1000-2000 123 60,6 

2000-3000 48 23,7 

3000-4000 7 3,5 

<4000 2 0,9 

Ogółem 203 100,0 

 

Ostatnim pytaniem w metryczce, było pytanie o poziom wykształcenia. 

 

Wykształcenie  Ilość Procent 

Podstawowe 17 8,4 

gimnazjalne 6 2,9 

Zasadnicze zawodowe 27 13,3 

Średnie 99 48,8 

Student 10 4,9 

Wyższe licencjackie 12 5,9 

Wyższe magisterskie 32 15,8 

Ogółem 203 100,0 

 

Większość przebadanych mieszkańców gminy Leszno ma średnie wykształcenie, stanowią 

oni 49% wszystkich respondentów. 

 
3.2.4. ANALIZA KWESTIONARIUSZA WYWIADU POD KĄTEM ODPOWIEDZI NA PYTANIA OTWARTE   

 

Jak już zostało napisane wcześniej, w ramach wniosków płynących z kwestionariusza 

wywiadu realizowanego z dorosłymi mieszkańcami (powyżej 20 roku życia), opisane tutaj 

zostaną pytania otwarte, które zostały zadane respondentom w ramach badania. Pytania te 

zostały przeanalizowane i posortowane według podobieństwa. Odpowiedzi zostały jedynie 

posortowane według wspólnej cechy, jednak stylistyka oraz sposób opisu kwestii nie został 

zmieniony. Forma wypowiedzi została zachowana taka, jaką podawali respondenci z uwagi 

na fakt pokazania realnych odpowiedzi udzielanych przez mieszkańców gminy Leszno. 
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Zaprezentowane poniżej wskazania można potraktować jako rekomendacje działań 

zaradczych. 

 

Jakie według Pana/Pani środki zaradcze może wprowadzić gmina Leszno, aby problem 

alkoholowy został zmniejszony? 

1. Większa kontrola policji 

2. Zamknięcie sklepu całodobowego lub przeniesienie 

3. Edukacja i kary dla sklepikarzy (lub zaostrzenie!)  

4. kampanie edukacyjne dla dorosłych ( rodziców, nauczycieli) 

5. lekcje, zajęcia profilaktyczne prowadzone przez osoby z zewnątrz - terapeuci, 

organizacje, itp  

6. Zmniejszenie bezrobocia 

7. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży 

 

Jakie według Pana/Pani środki zaradcze może wprowadzić gmina Leszno, aby problem z 

narkotykami został zmniejszony? 

1. Większa kontrola policji 

2. Większa kontrola opiekunów 

3. Karanie osób sprzedających narkotyki 

4. Kampanie społeczne 

5. Lekcje, zajęcia profilaktyczne prowadzone przez osoby z zewnątrz - terapeuci, 

organizacje, itp  

 

Jakie według Pana/Pani środki zaradcze może wprowadzić gmina Leszno, aby problem z 

przemocą został zmniejszony? 

Tu w znacznej mierze pokrywają się wnioski z pierwszej części. 

1. Większa kontrola policji i karanie 

2. Zamknięcie sklepu całodobowego lub przeniesienie 

3. lekcje, zajęcia profilaktyczne prowadzone przez osoby z zewnątrz - terapeuci, 

organizacje, itp  

4. Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży 

 

Z czym według Pana/Pani gmina Leszno ma największe problemy podczas realizacji działań 

z zakresu zapobiegania lub ograniczania alkoholizmu, narkomanii oraz przemocy? 

1. Brak finansów 

2. Brak nowych form profilaktyki 

3. Rozproszenie odpowiedzialności 

4. Niemożność zaprowadzeniem porządku w miejscach publicznych 
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3.3. ANALIZA I WNIOSKI Z WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH Z TERENU GMINY LESZNO 

 

Na udzielenie wywiadu pogłębionego zgodziło się 39 mieszkańców gminy Leszno ,co stanowi 

20% wszystkich badanych. Wśród respondentów znajdowały się osoby kluczowe, czyli osoby, 

która posiada wiedzę na temat funkcjonowania systemu oświaty oraz lokalnych instytucji 

pomocowych skierowanych do dzieci i młodzieży. Była to kadra pedagogiczna, 

przedstawiciele Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej. Kluczowi respondenci stanowili 10% z 

pośród osób udzielających wywiadu pogłębionego. 

 

Ze względu na zachowanie anonimowości osób badanych wywiady zostały opracowane 

zbiorczo i na ich podstawie zostały wyprowadzone wnioski, zamieszczone poniżej: 

 

Problemy związane z przemocą: 

 

Większość respondentów wskazywała na dość niepokojący problem młodych ludzi, którzy 

będąc pod wpływem alkoholu zaczepiają przechodniów. Ze względu na brak 

wyznaczonego miejsce na spotkania, młodzież (15-25 lat) grupuje się w miejscach 

publicznych. Do ich ulubionych miejsc należą: Skwer przed Urzędem Gminy, gdzie znajduje 

się kilka ławek i przystanek autobusowy, Stadion sportowy i miejsce w „lesie pod szlabanem”. 

Kilkoro respondentów przyznało, że sama stała się ofiarą takich zaczepek a większość 

deklaruje, że widziała takie sytuacje. Badacz spotkał się również kilkukrotnie z relacją, że w 

takich przypadkach doszło do pobicia. Badani twierdzą, że czasem strach wieczorem 

wysiąść z autobusu, zwłaszcza w weekend. Wielu mieszkańców uskarża się na brak reakcji ze 

strony policji, mimo iż zajścia mają miejsce przed komisariatem.  

Natomiast według danych służb porządkowych ostatnio spadła ilość wykroczeń tego 

rodzaju. 

 

Jeśli chodzi o przemoc domową to respondenci są zdania, że jest to zjawisko ukryte i tylko 

nieliczni słyszeli o takich przypadkach. 

 

Na tej podstawie można domniemywać, że widoczność problemów z przemocą (badane 

kwestionariuszem ankiety) będzie się odnosiło w większości do aktów przemocy zaistniałych w 

przestrzeni publicznej. 

 

Problemy związane z alkoholizmem: 

 

Tu również na plan pierwszy wychodzi problem młodzieży spożywającej alkohol w miejscach 

publicznych. Jest to może problem o niezbyt dużej skali (grupa ok. 50 osób), jednak związany 
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z nim problem przemocy bardzo uwypukla sytuację. Większość respondentów, w tym ludzie 

młodzi twierdzi, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest brak zorganizowanej rozrywki w 

gminie. Młodzi ludzie twierdzą, że dla dzieci są prowadzone świetlice i inne aktywności a dla 

nich nie ma żadnej oferty. 

Na drugim planie rysuje się uzależnienie od alkoholu osób starszych (po 60 r.ż.), którzy także 

przebywają w miejscach publicznych. Jednak w tym przypadku mimo widoczności zjawiska, 

większość badanych twierdzi, że nie jest to znaczący problem. Jest to nieliczna grupa (na 

poziomie 10 osób), która swym zachowaniem nie przeszkadza mieszkańcom. 

Przyczyną takiego obrazu sytuacji jest według badanych pobłażliwość policji oraz 

umiejscowienie całodobowego sklepu monopolowego. 

Kilkoro z pośród osób badanych wskazało także na problem pijącej młodzieży ze Szkoły 

Specjalnej, jednak w tej kwestii są podzielone zdania. Większość respondentów jest zdania, że 

młodzież ta nie stanowi żadnego problemu a jedynie jej odmienne zachowanie zwraca na 

siebie uwagę. 

 

Problemy związane z narkomanią: 

 

Dane z wywiadu nie potwierdzają skali wyników z ankiet. Respondenci co prawda wskazują 

na istnienie problemu z narkotykami, jednak twierdzą, że jest to raczej przypuszczenie 

teoretyczne oparte na wiedzy o skali problemu w kraju. Sami respondenci wskazują, że 

spotkali się lub usłyszeli o kilku przypadkach brania narkotyków, natomiast z osobą 

uzależnioną (skierowaną na leczenie) nie spotkali się.  

 

 

4. WNIOSKI ORAZ REKOMENDACJE PŁYNĄCE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA „DIAGNOZY 

PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH” WŚRÓD UCZNIÓW I MIESZKAŃCÓW GMINY LESZNO 

 

Zbliżając się powoli do końca rozważań w ramach raportu Diagnoza problemów 

społecznych wśród uczniów i mieszkańców gminy Leszno, warto poświęcić odrębne miejsce 

na zebranie wszystkich wniosków, które pojawiły się w toku analizy danych.  

Analizując kwestie wniosków oraz rekomendacji przyjęto następujący sposób myślenia: 

 

Na potrzeby niniejszej diagnozy przyjęto, że wnioski odnoszą się do konkretnych problemów, 

które uwidoczniły się na podstawie przeprowadzonych badań w ramach Diagnozy 

problemów społecznych wśród uczniów i mieszkańców gminy Leszno. Rekomendacje 

powinny z kolei wynikać z kluczowych wniosków z badania. Ponadto wnioski i rekomendacje 

nie powinny być ogólnymi tezami, lecz odnosić się do konkretnych działań, zadań.  
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4.1. WNIOSKI Z BADAŃ TERENOWYCH – KWESTIONARIUSZE ANKIET 

 

Wnioski oraz rekomendacje zostały zebrane w toku badań oraz obserwacji podczas realizacji 

badania zasadniczego, oto najważniejsze sugestie:  

 

Wniosek 1  

Badanie wskazują, że na etapie przejścia ze szkoły o profilu podstawowym do gimnazjalnego 

następuje duży wzrost używania środków psychoaktywnych (z 0 aż do 5 prób),  

 

Rekomendacja 1  

Realizacja programów profilaktycznych obejmować powinna coraz młodsze grupy wiekowe. 

Jak wykazują badania, jednym z ważniejszych zadań jest dotarcie do uczniów szkół 

podstawowych. Jest to najlepszy moment, aby wpłynąć na zmianę preferencji w korzystnym 

kierunku, gdyż po przejściu do gimnazjum zaczyna się wzrost niepożądanych zachowań – 

eksperymentowania z narkotykami. Słuszną rekomendacją wydaje się być potrzeba 

rozpoczęcia wprowadzenia działań profilaktycznych już w pierwszych klasach szkół 

gimnazjalnych lub w ostatnich klasach szkół podstawowych.  

 

Wniosek 2 

Badanie wskazują, że na przestrzeni szkoły o profilu podstawowym do gimnazjalnego 

następuje duży i stały wzrost osób pijących alkohol, w szkole podstawowej są to nieliczne 

przypadki a pod koniec gimnazjum prawie wszyscy uczniowie mają za sobą inicjacje 

alkoholową 

 

Rekomendacja 2  

Tu także Słuszną rekomendacją wydaje się być potrzeba rozpoczęcia wprowadzenia działań 

profilaktycznych już w ostatnich klasach szkół podstawowych.  

 

Wniosek 3 

Badania wykazały, że wśród uczniów znacznie większym problemem jest spożywanie 

alkoholu niż narkotyków 

 

 

Rekomendacja 3 

Przeprowadzane programy profilaktyczne powinny być skoncentrowane na problemie 

uzależnienia od alkoholu 
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Wniosek 4 

Badania wykazały, że gro młodzieży, która jest zainteresowana zdobyciem narkotyków nie 

ma żadnego problemu z dotarciem do osób handlujących narkotykami. 

 

Rekomendacja 4 

Odpowiedzią na tak sformułowany wniosek może być wprowadzenie działań edukacyjnych 

prowadzone z przedstawicielami policji, aby zostały naświetlone konsekwencje prawne z 

czynności nielegalnych,  

 

Wniosek 5 

Badania wykazały, że gro młodzieży, która jest zainteresowana zdobyciem alkoholu nie ma z 

tym żadnego problemu. Głównym źródłem jest tu grono znajomych lub osoby dorosłe. 

Zdarza się też, że młodzież samodzielnie dokonuje zakupu. 

 

Rekomendacja 5 

Odpowiedzią na tak sformułowany wniosek może być wprowadzenie działań edukacyjnych 

prowadzone dla rodziców, kadry pedagogicznej i sprzedawców alkoholu. Równorzędnie 

warto prowadzić zajęcia dla młodzieży uświadamiające wpływ grupy rówieśniczej. 

 

Wniosek 6 

Badania wskazują, że uczniowie nie wiedzą czy ich rodzice piją alkohol lub, czy biorą 

narkotyki (prezentowane przekonanie o stopniu spożycia alkoholu przez rodziców nie 

pokrywa się ze stanem faktycznym), taki stan rzeczy może być spowodowany faktem braku 

rozmów o tematach „tabu”,  

 

Rekomendacja 6 

Rozwiązaniem proponowanym mogą być warsztaty rozwoju osobistego, kształtujące 

kompetencje społeczne zarówno dla uczniów jak i dla rodziców. Pozwoli to rozwinąć 

umiejętności komunikacji.  

 

Wniosek 7 

Badana wykazały, że duża liczba młodych ludzi nie posiada odpowiedniej wiedzy na temat 

narkotyków i ich działania na ludzki organizm,  

 

Rekomendacja 7 

W tym przypadku warto zatem organizować prezentacje i warsztaty dotyczące efektów 

działania tychże środków na organizm młodego człowieka. 
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Wniosek 8 

Badania wykazały, że istnieje potrzeba organizowania programów profilaktycznych w każdej 

z badanych klas (od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjalną, aż po średnią),  

 

Rekomendacja 8 

Warto wprowadzić programy profilaktyczne dostosowane do możliwości edukacyjnych 

uczniów, należy zakupić takie programy edukacyjne, aby po pierwsze były realizowane w 

każdej ze szkół takie same, po drugie, aby były dopasowane do poziomu rozwoju ucznia. 

 

Wniosek 9 

Badania wykazały, że spora część uczniów doświadcza lub doświadczyło przemocy w szkole 

lub na ulicy a ich sprawcami są głównie koledzy lub koleżanki 

 

Rekomendacja 9 

Wskazane tu byłyby zajęcia przedstawiające mechanizmy przemocowe –rolę sprawcy i 

ofiary 

 

Wniosek 10 

Badania wykazały, że większość uczniów (niemal wszyscy) stosują w swoim życiu różne formy 

przemocy, głównie jest to przemoc słowna, ale zdarzają się też przejawy przemocy fizycznej 

 

Rekomendacja 10 

Rozwiązaniem proponowanym mogą być warsztaty kształtujące kompetencje społeczne. 

Pozwoli to rozwinąć umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami oraz 

komunikacji i wpływu społecznego. 

 

Wniosek 11 

Badania wykazały, że większość uczniów nie pochwala przemocy jako sposobu 

rozwiązywania konfliktów, ale nie posiada wystarczającej wiedzy i umiejętności w tym 

zakresie 

 

Rekomendacja11 

Tak jak już wcześniej zostało powiedziane, dobrym rozwiązaniem byłyby tu warsztaty 

profilaktyczne przeciwdziałania przemocy. 
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5. PODSUMOWANIE    

 

Realizacja badania lokalnego Diagnoza problemów społecznych wśród uczniów i 

mieszkańców gminy Leszno wskazał podstawowe dane na temat wiedzy, postaw oraz opinii 

uczniów i mieszkańców na temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków, ale również pokazał 

możliwe kierunki zmian.  

Bardzo istotnym faktem jest pierwszorzędne poznanie zjawiska, przed wprowadzaniem 

jakichkolwiek zmian, czy wdrażaniem nowych projektów. Poznanie zjawiska odbywa się 

poprzez zaprojektowanie oraz przeprowadzenie diagnozy. Takiemu celowi służyła niniejsza 

diagnoza – aby przede wszystkim poznać obecny stan problemów związanych z używaniem 

alkoholu i narkotyków na terenie gminy Leszno, aby na jej podstawie zaprojektować 

odpowiednie profesjonalne działania mające z kolei na celu bardziej efektywne radzenie 

sobie z problemami uzależnień i przemocy.  

Wskazania wynikające z przeprowadzonych badań w większości pokrywają się z 

obserwacjami badacza wynikającymi z analizy zarówno materiałów zastanych jak również 

danych statystycznych powstałych na skutek realizacji badania terenowego. Warto zatem 

zwrócić uwagę na rekomendacje powstałe na skutek analizy danych, oraz wdrożyć je w 

lokalny system pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz uzależnionym od alkoholu 

i narkotyków. 
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6. ZAŁĄCZNIKI 

6.1. Kwestionariusz ankiety realizowany wśród uczniów w gminie Leszno  

6.2. Kwestionariusz wywiadu realizowany wśród dorosłych (powyżej 20 roku życia) 

mieszkańców gminy Leszno  

 

 

Witaj, 

 

Chciałabym Ciebie prosić o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży do 

stworzenia raportu na temat Stanu problemów społecznych w gminie Leszno. 

Twoje zdanie bardzo się dla nas liczy! 

Ważna jest też szczerość udzielanych odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa – nikt 

nie dowie się o Twoich odpowiedziach. Proszę się nie podpisywać! 

 

W CZĘŚCI WSTEPNEJ BĘDĄ PYTANIA O ZJAWISKO PRZEMOCY 

Bardzo proszę o szczere odpowiedzi. Przypominam, że ankieta jest 

anonimowa! 
1. Czy kiedykolwiek w życiu doświadczyłeś przemocy? □ Tak □ Nie 

2. Gdzie doświadczyłeś przemocy? 
W szkole 

 

□ 

Na ulicy 

 

□ 

W domu 

 

□ 

 
3. Kto by sprawcą przemocy? 

Obcy dorosły 

□  

Znajomy dorosły 

□  

Ktoś z rodziny  

□  

Kolega/koleżanka 

□  

 

4. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek kogoś?  

a. Obgadywać □  

b. Wyśmiewać □  

c. Szantażować/grozić mu □  

d. Nagrać bez jego zgody i rozpowszechnić film □  

e. Popchnąć/ szarpnąć □  

f. Uderzyć □ 

 

5. Czy uważasz, że „rozwiązanie” konfliktu siłą jest słuszne? 

□ Tak    □ Nie    □ Nie wiem 

6. Czy masz wystarczającą wiedzę na temat skutków stosowania przemocy? 

□ Tak □ Nie □ Nie wiem 

7. Czy znasz instytucje na terenie Twojego miasta, które pomagają osobom 

doświadczającym przemocy? 

□ Tak □ Nie 
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 W CZĘŚCI DRUGIEJ BĘDĄ PYTANIA O UŻYWANIE NARKOTYKÓW  

Bardzo proszę o szczere odpowiedzi. Przypominam, że ankieta jest 

anonimowa! 
 A1. Czy kiedykolwiek w życiu UŻYWAŁEŚ NARKOTYKÓW?       □ Tak □ Nie  

 
 A2. W jakim wieku sięgnąłeś/sięgnęłaś po NARKOTYKI po raz pierwszy? 
mniej niż 

10 lat 

□ 

10 lat 

 

□ 

11 lat 

 

□ 

12 lat 

 

□ 

13 lat 

 

□ 

14 lat 

 

□ 

15 lat 

 

□ 

16 lat 

 

□ 

17 lub 

więcej 

□ 

nigdy 

 

□ 

 
 A3. Jak często bierzesz NARKOTYKI? 

wcale 

 

□ 

kilka razy w 

roku 

□ 

raz na miesiąc 

 

□ 

kilka razy na 

miesiąc 

□ 

raz na tydzień 

 

□ 

kilka razy 

dziennie 

□ 

 
 A4. Czy łatwo jest zdobyć/kupić NARKOTYKI w Lesznie? 

bardzo trudno 

□ 

dość trudno 

□ 

łatwo 

□ 

bardzo łatwo 

□ 

nie wiem 

□ 

 
 A5. Jak zdobywasz NARKOTYKI?  

1. Kupuję sam/sama □  

2. Zabieram rodzicom/innym dorosłym □  

3. Częstują mnie koledzy/koleżanki □  

4. Kradnę □  

5. Nie biorę narkotyków □  

 
 A6. Skąd masz pieniądze na NARKOTYKI?  

1. Kieszonkowe □  

2. Pracuję □  

3. Sprzedaję swoje rzeczy □  

4. Kradnę □  

5. Nie biorę narkotyków □  

 

 A7. Ile pieniędzy przeznaczasz na NARKOTYKI tygodniowo? 

0 – 10 złotych 

□ 

10 – 20 złotych 

□ 

20 – 30 złotych 

□ 

Więcej niż 30 zł 

□ 

Nic 

□ 

 
 A8. Czy masz pozwolenie rodziców na branie NARKOTYKÓW? 

□ Tak    □ Nie    □ Nie biorę narkotyków 

 

 

 

 
 A9. Czy Twoi rodzice biorą NARKOTYKI? □ Tak □ Nie □ Nie wiem 

 A10. Czy Twoje rodzeństwo bierze NARKOTYKI? □ Tak □ Nie □ Nie wiem 

 A11. Czy uważasz swoje branie NARKOTYKÓW za szkodliwe?  

□ Tak □ Nie □ Nie wiem 

 A12. Czy masz wystarczającą wiedzę na temat skutków brania NARKOTYKÓW? 
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□ Tak □ Nie □ Nie wiem 

A13. Czy znasz instytucje na terenie Twojego miasta, które pomagają osobom 

uzależnionym od NARKOTYKÓW? 

□ Tak □ Nie 

 

W CZĘŚCI TRZECIEJ BĘDĄ PYTANIA O PICIE ALKOHOLU 

Bardzo proszę o szczere odpowiedzi. Przypominam, że ankieta jest 

anonimowa! 
B1. Czy kiedykolwiek w życiu piłeś ALKOHOL? □ Tak □ Nie 

B2. W jakim wieku sięgnąłeś/sięgnęłaś po ALKOHOL po raz pierwszy? 
mniej niż 

10 lat 

□ 

10 lat 

 

□ 

11 lat 

 

□ 

12 lat 

 

□ 

13 lat 

 

□ 

14 lat 

 

□ 

15 lat 

 

□ 

16 lat 

 

□ 

17 lub 

więcej 

□ 

nigdy 

 

□ 

 
 

B3. Jak często pijesz ALKOHOL? 

wcale  

 

□  

kilka razy w 

roku  

□  

raz na 

miesiąc  

□  

kilka razy na 

miesiąc  

□  

raz na 

tydzień  

□  

kilka razy 

dziennie  

□  

 

B4. Jak zdobywasz ALKOHOL?  

6. Kupuję sam/sama □  

7. Zabieram rodzicom/innym dorosłym □  

8. Częstują mnie koledzy/koleżanki □  

9. Kradnę □  

10. Nie piję alkoholu □  

 

B5. Skąd masz pieniądze na ALKOHOL?  

1. Kieszonkowe □  

2. Pracuję □  

3. Sprzedaję swoje rzeczy □  

4. Kradnę □  

5. Nie kupuję alkoholu □  

 

B6. Ile pieniędzy przeznaczasz na ALKOHOL tygodniowo? 

0 – 10 złotych 

□ 

10 – 20 złotych 

□ 

20 – 30 złotych 

□ 

więcej niż 30 zł 

□ 

Nic 

□ 

     

B7. Czy masz pozwolenie rodziców na picie alkoholu? 

□ Tak    □ Nie    □ Nie piję alkoholu 

B9. Czy Twoi rodzice piją alkohol? □ Tak □ Nie □ Nie wiem 

B10. Czy Twoje rodzeństwo pije alkohol? □ Tak □ Nie □ Nie wiem 

B11. Czy uważasz swoje picie alkoholu za szkodliwe? □ Tak □ Nie □ Nie wiem 

B12. Czy masz wystarczającą wiedzę na temat skutków picia alkoholu? 

□ Tak □ Nie □ Nie wiem 

B13. Czy znasz instytucje na terenie Twojego miasta, które pomagają osobom 

uzależnionym od alkoholu? 

□ Tak □ Nie 
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Bardzo dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi 

 

To już koniec pytań o kwestie związane z uzależnieniami, teraz proszę tylko o 

zaznaczenie kilku informacji na temat Twojej osoby: 

C1. PŁEĆ □ KOBIETA □ MĘŻCZYZNA 

C2. Jaki jest Twój rok urodzenia? …………………………. 

C3. Jak często, 

korzystasz z:  

nigdy kilka razy do 

roku 

kilka razy na 

miesiąc 

raz w 

tygodniu 

codziennie 

1. gier komputerowych       
2. aktywnie uprawiam 

sporty  
     

3. czytam książki (inne niż 

podręczniki i lektury 

szkolne)  

     

4. zajmuję się swoim 

hobby  
     

5. wychodzę ze 

znajomymi (koncert, 

spacer, dyskoteka, itp.)  

     

6. korzystam z Internetu       
7. spędzam czas z 

rodzeństwem  
     

8. spędzam czas z 

rodzicami  
     

9. gram w gry inne niż na 

komputerze, np.: 

planszowe  

     

10. wychodzę na spacer 

z psem  
     

 
C4. Gdybyś miał ocenić Twoje relacje z najbliższą rodziną, to wystawiłbyś (SKALA 

OCEN SZKOLNYCH) : 

najgorsz

a ocena  

1  

□  

2  

□  

3  

□  

4  

□  

5  

□  

6  

□  

najlepsz

a ocena  

 

To już koniec ankiety! 

Bardzo dziękuję za poświecony czas! 

Życzę miłego dnia! 
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Witam. Nazywam się Agnieszka Doruch i na zlecenie Urzędu Gminy w Lesznie realizuję diagnozę lokalną na temat 

Stanu problemów społecznych wśród uczniów i mieszkańców gminy Leszno. Pana/Pani zdanie jest dla nas bardzo 

ważne! Dzięki Pana/Pani zdaniu zostanie stworzony raport obrazujący stan w/w problemów, a co za tym idzie da on 

realną szansę na poprawę lub wdrożenie odpowiednich środków zaradczych na problemy uzależnienia od alkoholu 

i narkotyków w Lesznie. 

 
Pierwszym blokiem pytań będą kwestie związane z gminą Leszno pod kątem problemów 

narkotykowych i alkoholowych 
TAK NIE NIE 

WIEM 
A1. Czy według Pana/Pani w gminie Leszno występują problemy związane z 

narkomanią? 
   

A2. Czy według Pana/Pani w gminie Leszno występują problemy związane z 

alkoholizmem? 
   

A3. Czy według Pana/Pani problemy związane z narkomanią są widoczne?    
A4. Czy według Pana/Pani problemy związane z alkoholizmem są widoczne?    
A5. Czy zna Pan/Pani instytucje na terenie gminy Leszno, które pomagają 

osobom uzależnionym od narkotyków? 
   

A6. Czy zna Pan/Pani instytucje na terenie gminy Leszno, które pomagają 

osobom uzależnionym od alkoholu? 
   

 

 A7. Jakie, według Pana/Pani środki zaradcze/rozwiązania może wprowadzić gmina Leszno, aby 

problem został zmniejszony? Proszę wymienić max. 3 środki zaradcze 

 Alkohol  
1 ................................................................................................................................................................................... 

2 ...................................................................................................................................................................................  

3 ................................................................................................................................................................................... 

Narkotyki  
1 ...................................................................................................................................................................................  

2 ...................................................................................................................................................................................  

3 ................................................................................................................................................................................... 

A8. W jakiej grupie wiekowej najczęściej według Pana /Pani 

występują problemy związane z używaniem…? 

>15 15-

18 

18-

30 

30-

40 

<40 w 

żadnej 

Alkoholu       

Narkotyków        

 
 A9. Jak w Pana/Pani opinii gmina Leszno radzą 

sobie z problemami narkomanii i alkoholizmu?  

bardzo 

dobrze  

dobrze  dostatecznie  źle  nie wiem  

alkohol  □ □ □ □ □ 

narkotyki  □ □ □ □ □ 

 

A10. Z czym według Pana/Pani gmina Leszno mają największe problemy podczas realizacji działań z zakresu 

zapobiegania lub ograniczania zjawiska alkoholizmu i narkomanii? proszę wymienić max. 3 problemy. 

Alkohol  
1 ................................................................................................................................................................................. 

2 ................................................................................................................................................................ ………… 

3 ................................................................................................................................................................................  

Narkotyki  
1 .................................................................................................................................................................................  

2 .................................................................................................................................................................................  

3 ................................................................................................................................................................................. 

Drugim blokiem pytań będą pytania o Pana/Pani osobiste doświadczenia ze 

stosowaniem alkoholu/narkotyków  

tak nie 

B1. Czy kiedykolwiek w życiu pił/a Pan/Pani alkohol?   

B2. Czy kiedykolwiek w życiu brał/a Pan/Pani narkotyki?   

B3. Czy uważa Pan/Pani swoje obecne picie alkoholu za szkodliwe?   

B4. Czy uważa Pan/Pani swoje obecne branie narkotyków za szkodliwe?   

B5. Czy Pana/Pani wiedza na temat picia alkoholu oraz skutków jest wystarczająca?   

B6. Czy Pana/Pani wiedza na temat brania narkotyków oraz skutków jest wystarczająca?   

B7. Jak się Panu/Pani wydaje czy Pana/Pani dzieci (do 18 roku życia) piją alkohol?   

B8. Jak się Panu/Pani wydaje czy Pana/Pani dzieci (do 18 roku życia) biorą narkotyki?   
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B9. Jak często zdarza się 

Panu/Pani spożywać…  

wcale  kilka razy 

w roku  

raz na 

miesiąc  

kilka razy na 

miesiąc  

raz na 

tydzień  

kilka razy 

dziennie  

alkohol  □ □ □ □ □ □ 

narkotyki  □ □ □ □ □ □ 

 
B10. Ile pieniędzy przeznacza Pan/Pani na środki 

psychoaktywne tygodniowo?  

0 – 10 

złotych  

10 – 20 

złotych  

20 – 30 

złotych  

Więcej 

niż 30 zł  

Nic  

alkohol  □  □  □  □  □  

narkotyki  □  □  □  □  □  

 
B11. Jak się Panu/Pani wydaje - jak trudno jest 

zdobyć/kupić środki psychoaktywne w gminie 

Leszno dla osoby niepełnoletniej?  

bardzo 

trudno  

dość 

trudno  

łatwo  bardzo 

łatwo  

nie wiem  

alkohol  □  □  □  □  □  

narkotyki  □  □  □  □  □  

 
Trzecim blokiem pytań będą kwestie związane z gminą Leszno pod kątem problemów 

dotyczących przemocy 
TAK NIE NIE 

WIEM 
C1. Czy według Pana/Pani w gminie Leszno występują problemy związane z 

przemocą? 
   

C2. Czy według Pana/Pani w gminie Leszno występują problemy związane z 

przemocą w rodzinie? 
   

C3. Czy według Pana/Pani problemy związane z przemocą są widoczne?    
C4. Czy zna Pan/Pani instytucje na terenie gminy Leszno, które pomagają 

osobom doświadczającym przemocy? 
   

C5. Czy zna Pan/Pani instytucje na terenie gminy Leszno, które pomagają 

osobom stosującym przemoc? 
   

 

A7. Jakie, według Pana/Pani środki zaradcze/rozwiązania może wprowadzić gmina Leszno, aby 

problem został zmniejszony? Proszę wymienić max. 3 środki zaradcze 

 Przemoc  
1 ................................................................................................................................................................................... 

2 ...................................................................................................................................................................................  

3 ................................................................................................................................................................................... 

 

To już koniec pytań o kwestie związane z uzależnieniem, teraz proszę tylko o zaznaczenie kilku 

informacji na temat Pana/Pani osoby: 

C1. PŁEĆ □ kobieta □ mężczyzna  C2. Jaki jest Pana/Pani rok urodzenia? ………….. 

C3. Czy obecnie Pan/Pani pracuje?  

Tak □ Nie □  

 

C4. Jakie jest Pana/Pani miejsce zamieszkania?  

……………………………………………………………. 

C5. Jaki jest Pana/Pani przedział zarobków netto? 

Brak             >1000           1000-2000            2000-3000            3000-4000            <4000 

 

C5. Jakie jest Pana/Pani wykształcenie?  

1) niepełne podstawowe  

2) podstawowe  

3) gimnazjalne  

4) zasadnicze zawodowe  

5) niepełne średnie  

6) średnie  

7) pomaturalne (policealne)  

8) student bez dyplomu licencjata  

9) student z dyplomem licencjata  

10) niepełne wyższe  

11) wyższe licencjackie  

12) wyższe magisterskie  

13) tytuł naukowy (doktor i wyżej)  

 

 

 

 


