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Referat pt.: 

 

Uzależnienie polskiej młodzieży szkół średnich i wyższych od środków odurzających i 

alkoholu. 

 

Adding Polish youth in secondary and higher education to drugs and alcohol. 
 

Streszczenie: 

 

W referacie autor podejmuje problematykę uzależnienia polskiej młodzieży szkół średnich  i 

wyższych od środków odurzających i alkoholu. W wystąpieniu  przedstawiono wyniki badań 

ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży szkół średnich i uczelni wyższych 

zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. W wystąpieniu przedstawiono również 

opinię nauczyciele i opiekunów prawnych młodzieży szkolnej i akademickiej na temat 

wpływu alkoholu na rozwój młodzieży i problemu uzależnień.  

W referacie scharakteryzowano przyczyny sięgania młodych ludzi po alkohol, papierosy i 

środki odurzające. Określono stopień uzależnienia młodych ludzi od napojów wyskokowych i 

środków odurzających. Poruszono również problem walki z uzależniam i ich skutków 

zdrowotnych.  

W konkluzji wystąpienia autor wskazuje kierunki działań, które należy bezwzględnie podjąć 

w celu ograniczenia liczby uzależnień wśród młodzieży. 
 

Słowa kluczowe: 

 

Alkohol, narkotyki, młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele, zagrożenia, narkomania, alkoholizm. 

 

Summary: 

 

In the paper, the author addresses the problem of addiction of Polish youth in secondary and higher 

education from drugs and alcohol. The present paper presents the results of questionnaire surveys 

conducted among young people of secondary schools and universities located in the Silesian 

Voivodship. The speech also presents the opinion of teachers and legal guardians of school and 

academic youth on the impact of alcohol on youth development and addiction. 

The paper presents the reasons for young people's use of alcohol, cigarettes and narcotics. The degree 

of dependence of young people on junk drinks and narcotic drugs has been determined. The problem 

of combating addiction and their health effects has also been discussed. 

In the conclusions of the speech, the author indicates the directions of action that must be taken in 

order to reduce the number of addictions among young people. 
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