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1. Zmiany na rynku narkotykowym w latach 2019-2020 
 

Trudności spowodowane pandemią koronawirusa (COVID-19) oraz siła rynku 

narkotykowego niosą ze sobą nowe zagrożenia dla zdrowia i życia. Na szczególne 

niebezpieczeństwo narażone są przede wszystkim młodzi ludzie, ponieważ dla tego pokolenia 

„zarezerwowane” są niemal wszystkie współczesne ryzyka. Najnowszy raport agencji UE ds. 

narkotyków (2020) przedstawia sytuację narkotykową na koniec 2019 roku oraz zmiany na 

rynku środków odurzających związanych z pandemią na początku 2020 roku. Rewolucja 

narkotykowa dotyczy przede wszystkim innowacyjnych metod ich dystrybucji, które zostały 

wypracowane w okresie obostrzeń. Zwiększenie podaży narkotyków syntetycznych, produkcja 

środków odurzających o ekstremalnie dużej sile działania oraz rekordowe konfiskaty kokainy 

i heroiny to jedne z najważniejszych zmian wskazane w raporcie.1 

Na uwagę zasługuje również fakt, że wśród społeczeństwa, w szczególności wśród 

młodzieży i młodych dorosłych, rośnie liczba zwolenników legalizacji narkotyków. W tym 

kontekście najwięcej uwagi poświęca się marihuanie. Przyjętą linią obrony jest powoływanie 

się na fakt zalegalizowania jej w Holandii, Czechach czy Szwajcarii oraz na istnienie tak zwanej 

medycznej odmiany. Ponadto młodzi ludzie podkreślają, że „zakazany owoc” stymuluje 

spożycie, napędza czarny rynek i ogranicza wolność obywatelską. Członkowie stowarzyszenia 

Wolne Konopie sugerują, że polityka antynarkotykowa nie sprawdza się, a prohibicja konopna 

wręcz szkodzi.2 Zdaniem reprezentantów stowarzyszenia przejęcie przez państwo kontroli nad 

dystrybucją marihuany doprowadziłoby do samych korzyści. Po pierwsze – do wzrostu 

dochodów kraju, a po drugie – do kontroli jej jakości, która nie jest aż tak szkodliwa w czystej 

postaci. 

Oprócz marihuany, popularnymi środkami odurzającymi są narkotyki nowej generacji 

(narkotyczne środki zastępcze) zwane potocznie „dopalaczami”. „Dopalacze” imitują działanie 

klasycznych narkotyków, ale są od nich silniejsze i charakteryzują się wyższym potencjałem 

zatruć, również tych śmiertelnych. Nie ulega wątpliwości, że nowe narkotyki wciąż stanowią 

bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia wielu ludzi. Do tej pory żaden z krajów Unii 

Europejskiej nie znalazł rozwiązań prawnych całkowicie likwidujących dostęp do nowych 

narkotyków.3

 
1 Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Europejski raport narkotykowy 2020: 

Najważniejsze kwestie, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, s. 8-10. 
2 por. https://wolnekonopie.org/ ; dostęp: [5.05.2021r.] 
3 Bukowska B. i in. Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów. Nowe narkotyki - dopalacze, poradnik dla 

rodziców wydany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, s. 2. 
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2. Podział środków psychoaktywnych 
 

Rynek narkotykowy ma w swojej ofercie szeroki asortyment środków odurzających, 

które zapewniają osobie zażywającej konkretne „doznania”. Istnieją różne podziały 

narkotyków – ze względu na ich działanie, sposób przyjmowania, potencjał uzależnienia (tzw. 

narkotyki „twarde” i „miękkie”). Należy jednak podkreślić, że przyjmowanie każdego 

narkotyku stwarza poważne zagrożenie dla życia lub zdrowia.  

Poniższa tabela przedstawia podział substancji psychoaktywnych ze względu na ich 

działanie fizjologiczne. Jest on użyteczny, ponieważ pozwoli Ci zorientować się, po jakie 

środki odurzające (z jakiej grupy) mogło sięgnąć Twoje dziecko. 

 

Tabela 1. Podział substancji psychoaktywnych ze względu na ich fizjologiczne działanie. 

Depresanty Stymulanty Psychodeliki (halucynogeny) 

THC:  

- marihuana/ 

konopie indyjskie, 

(kwiatostany)  

- haszysz (żywica), 

- heroina, 

- alkohol etylowy 

- leki, 

- mefedron, 

- kokaina, 

- ecstasy, 

-amfetamina,  

- metaamfetamina, 

- „dopalacze” 

 

- kleje, 

- dezodoranty, 

- LSD, 

- grzyby halucynogenne, 

- gaz, 

- benzyna, 

- rozpuszczalniki, 

- ecstasy - w dużych ilościach 

Działanie 

- uspokajające i 

spowalniające reakcje,  

- przeciwbólowe, 

- nasenne 

- silnie pobudzające, 

- wywołujące przypływ 

energii i mocy 

- nieprzewidywalne, 

- zwykle wywołujące omamy, w 

niektórych przypadkach poczucie 

paniki 

Źródło: opracowanie własne  

 

 Podział narkotyków na depresanty, stymulanty i psychodeliki jest mocno uproszczony, 

a niektóre nazwy narkotyków mogą brzmieć dość enigmatycznie. Jeżeli kojarzysz herę, kokę, 

https://portal.abczdrowie.pl/atak-paniki
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hasz i LSD jedynie z piosenki, to dalsza część ebooka pozwoli Ci przyjrzeć się bliżej 

narkotykom, szczególnie tym popularnym wśród młodzieży. 

 

3. Przegląd aktualnie używanych środków psychoaktywnych 
 

Charakterystykę wybranych narkotyków przygotowano na podstawie literatury4  

oraz informacji pozyskanych w ramach szkolenia pod tytułem „Dopalacze i narkotyki – 

diagnoza problemów i formy działania” prowadzonego przez mgr Artura Sokołowskiego  

w Stowarzyszeniu MONAR w Poznaniu. 

 

MARIHUANA (pot. gandzia, maryśka, trawa, zielsko, zioło) 

Za działanie marihuany odpowiada jeden ze składników 

rośliny - THC (tetrahydrokannabinol) - substancja psychoaktywna 

z grupy kannabinoidów. Chociaż liść marihuany nawiązuje do 

symbolu konopnej kultury, najwyższa zawartość THC znajduje 

się w kwiatostanach rośliny. Kwiatostany są suszone, a następnie 

palone w fajkach, fifkach, lufkach. Początkowo powoduje 

rozweselenie i napady śmiechu (tzw. „głupawkę”), radość, euforię 

oraz rozluźnienie. Przy regularnym zażywaniu, człowiek zaczyna 

się uodparniać. Narkotyk działa coraz słabiej i krócej, pojawiają 

się skutki uboczne. 

Tematem tabu, który budzi wiele kontrowersji jest 

marihuana medyczna. Chociaż lecznicze właściwości marihuany znalazły potwierdzenie w 

wielu naukowych badaniach, tylko nieliczne z nich mają odpowiednią metodykę. Za 

prozdrowotne właściwości rośliny odpowiada CBD (kannabidiol). W przeciwieństwie do THC, 

nie ma działania psychotycznego. Medyczna marihuana różni się od niemedycznej 

standaryzowaną uprawą oraz większą proporcją CBD w stosunku do THC. CBD wpływa na 

układ nerwowy i łagodzi zaburzenia neurologiczne oraz bólowe, w związku z tym jej 

wydawana na receptę w przebiegu epilepsji czy nowotworów. 

 

 

 
4 Kubica M., Gąsiorowski J., Narkotyki. Charakterystyka wybranych substancji, Wydawnictwo Szkoły Policji  

w Katowicach 2012, s. 14-41. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tetrahydrokannabinol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kannabinoidy


M. Piela 

 

HASZYSZ (pot. hasz) – silniejsza wersja marihuany 

 Haszysz to substancja pozyskiwana ze sprasowanej żywicy konopi indyjskich lub 

siewnych, która zawiera duże ilości THC. Wyglądem przypomina brązowe cukierki, ale może  

mieć również postać proszku. Z reguły jest palony z tytoniem z bonga lub w postaci 

własnoręcznie robionych papierosów (tzw. jointów). 

 Ekstremalnie wysoką dawkę THC zawiera bardzo rzadko spotykany olej haszyszowy, 

który stanowi ekstrakt z marihuany lub haszyszu. Wystarczy jedna kropla, aby się odurzyć. 

Należy podkreślić, że olejek haszyszowy nie ma nic wspólnego z legalnie dostępnym olejem 

konopnym stanowiącym przetwór z CBD.  

Do skutków ubocznych długotrwałego palenia marihuany i haszyszu zalicza się tzw. 

zespół amotywacyjny. Wśród objawów tego zespołu dominują zaburzenia o charakterze 

depresyjnym, takie jak: zaburzenia poznawcze (problemy z pamięcią, zakłócenia uwagi, 

zaburzenia fluencji słownej: w slangu młodzieżowym mówi się o tzw. „zwiechach”); szybka 

męczliwość, apatia; spadek motywacji, kreatywności i wydajności (fizycznej i intelektualnej); 

zanik zainteresowań; bierność i rezygnacja; zaniedbywanie własnego wyglądu i higieny oraz 

izolacja społeczna lub ograniczenie kontaktów do grupy osób spożywających marihuanę.  

 

ECSTASY/ MDMA (pot. piguły, pixy, dropsy, E, eska, UFO, love) 

Ecstasy z reguły przybiera postać kolorowych 

kapsułek lub tabletek z wytłoczonym logo, rzadziej 

proszku. Nazywane jest narkotykiem „klubowym”. 

Działa empatogennie, euforycznie, a w większych 

dawkach – psychodelicznie. Po zażyciu, osoba staje się 

pobudzona psychicznie i fizycznie – odczuwa 

wewnętrzną siłę i energię. Radości, euforii i błogości towarzyszy jadłowstręt i zmiany 

modalności zmysłowej – muzyka „płynie”, obraz „rozmywa się”, a dotyk staje się 

intensywniejszy. Pojawia się poczucie jedności z innymi, a w konsekwencji „miłość” do świata 

oraz pobudzenie seksualne. Tolerancja na MDMA rozwija się bardzo szybko. 

 Do skutków ubocznych można zaliczyć szereg objawów sercowo-naczyniowych, 

wzrost temperatury ciała (nawet do 40C), stany obcości i alienacji. Chociaż osoba staje się 

coraz bardziej wycieńczona i głodna, jej potrzeby są „maskowane” przez działanie narkotyku. 

W skrajnych przypadkach może dojść do zapaści, zawału serca, a nawet śmierci5  

 
5 Tamże. 
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AMFETAMINA (pot. speed) 

 Amfetamina ma postać bezwonnego białego lub bladoczerwonego proszku, który z 

reguły jest wciągany przez nos. Narkotyk działa silnie pobudzająco: przyspiesza akcję serca i 

oddech, podwyższa ciśnienie krwi, redukuje uczucie senności i głodu, zwiększa aktywność 

psychoruchową. Zwiększonej energii i euforii towarzyszą zmniejszenie krytycyzmu i lęku. 

Zwiększa się koncentracja uwagi i zdolności uczenia się. Po zażyciu amfetaminy wzrasta 

jednak drażliwość i agresywność. Kiedy narkotyk przestaje działać, osoba robi się zmęczona i 

zapada w długi sen trwający nawet do kilkudziesięciu godzin. Z czasem może pojawić się tzw. 

psychoza amfetaminowa – poczucie bycia prześladowanym, wrogość i podejrzliwość. W 

konsekwencji osoba zaczyna doświadczać napadów lękowych, a w skrajnych przypadkach – 

omamów i halucynacji. 

 Wskutek zażywania amfetaminy mogą pojawić się problemy skórne (trądzik, wypryski, 

wypadanie włosów) i stomatologiczne (uszkodzenie szkliwa, próchnica, wypadanie zębów). 

Zapach potu staje się bardziej drażliwy i nieprzyjemny. Częstym objawem jest wypadanie 

włosów oraz nagła utrata masy ciała. 

 

METAMFETAMINA (pot. meta, kryształ, lód)  

 Metamfetamina określana jest jako gorszy sort amfetaminy. Jej działanie jest bardziej 

intensywne i powoduje więcej skutków ubocznych. Może ją wciągać przez nos, ale mocniejszy 

efekt daje palenie.  

 Skutki zażywania metamfetaminy są takie same jak przy amfetaminie, ale bardziej 

nasilone. W bardzo szybkim tempie dochodzi do degeneracji społecznej i fizycznej. 

 

KOKAINA (pot. koka) 

 Kokaina jest śnieżnobiałym lub żółtawym proszkiem. Cena za 1 

gram tego narkotyku wynosi od 150-400 zł. Kokaina może być żuta, 

wciągana nosem lub ustami, palona oraz wstrzykiwana. Jest to środek 

odurzający, który bardzo szybko uzależnia powodując jednocześnie 

spustoszenie w organizmie. Przyjemne doznania wywoływane przez 

kokainę przyczyniają się do powstania silnego przymusu ciągłego 

używania narkotyku. Zażycie kokainy powoduje euforię, redukcję 

niepokoju, pobudzenie seksualne i zwiększenie poczucia pewności 

siebie. W większych dawkach odpowiada za halucynacje i paranoje, 

przypominające symptomy schizofrenii. Przy regularnym przyjmowaniu kokainy pojawiają się 
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zaburzenia osobowości, depresja z próbami samobójczymi, psychoza pokokainowa, 

krwawienia z nosa, zniszczenie błony śluzowej i przegrody nosowej oraz trudności z 

donoszeniem ciąży. 

 

CRACK 

 Wyraz krak pochodzi od angielskiego słowa „crack” oznaczającego pękanie. Nazwa 

kojarzona jest z charakterystycznymi dźwiękami, które powstają podczas palenia narkotyku. 

To gorszy sort kokainy – ma bardzo podobne skutki uboczne, ale jest tańszy i silniej uzależnia. 

Cechuje go natychmiastowe, krótkotrwałe działanie. Wyglądem przypomina kokainę – może 

przybierać postać sproszkowanego kryształu lub cukru w kostkach. 

 

OPIATY  

Są to substancje psychoaktywne otrzymywane z maku lekarskiego. Do tej grupy zalicza 

się m.in. heroinę, morfinę oraz kodeinę. Opiaty działają przeciwbólowo, uspokajająco i 

nasennie. Morfina ma zastosowanie głównie medyczne jako środek anastezjologiczny w 

hospicjach. Kodeina wykorzystywana jest w farmakologii jako składnik leków znoszących 

odruch kaszlu. W większych dawkach morfina i kodeina działają psychotycznie. 

 

HEROINA (pot. hera, hercia, proszek, brąz, kompot) 

  Heroina powoduje bardzo silny stan rozluźnienia i anielskości. Jest podawana dożylnie, 

wdychana lub palona, przy czym każdy kolejny raz nie 

jest już tak intensywny, jak pierwszy. Tęsknota za 

doznaniami wywołanymi przez heroinę po raz pierwszy 

jest tak silna, że osoba sięga po nią kolejny raz.  

W związku z tym heroina bardzo szybko prowadzi  

do tolerancji i uzależnia. Chodziaż nazywana jest 

„królową” narkotyków, to równie dobrze można nazwać 

ją „królową” skutków ubocznych. Przy regularnym stosowaniu pojawia się bardzo dotkliwy 

zespół abstynencyjny – jednoczesne wymioty z biegunką, zaburzenia poznawcze, ból mięści, 

kości, a nawet pojedynczych włosów, silny świąd zmuszający osobę do rozdrapywania skóry 

aż do krwi. Można powiedzieć, że uzależniony sięga po heroinę, aby nie czuć się podle. Heroina 

bardzo szybko powoduje degradację psychiczną i społeczną. Podawana dożylnie zwiększa 

ryzyko zrostów żył, zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu C czy AIDS. 
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 Do grupy opiatów zalicza się również narkotyk otrzymywany domową metodą, tzw. 

polską heroinę (kompot). Jest to płynna, oleista ciecz pozyskiwana ze słomy makowej. Kompot 

ma postać gorzkiej i ciemnej zawiesiny o słodkim zapachu. Swoim wyglądem przypomina 

smołę, a ze względu na proces produkcji jest bardzo zanieczyszczona i toksyczna. 

 

METADON / „BROWN” SUGAR 

 To lek opioidowy stosowany w terapii odwykowej osób narkotyzujących się. Można 

powiedzieć, że jest to legalna heroina, dostępna w aptece na receptę. Metadon powoduje efekty 

jak przy heroinie, Należy jednak podkreślić, że na heroinistów nie działa narkotycznie, ale 

łagodzi dotkliwe objawy odstawienia heroiny. 

 

LSD 

To bardzo silny środek ze sporyszu – do wywołania efektów halucynogenych wystarczy 

dawka rzędu 20 mikrogramów. Chociaż jest związkiem o niskiej toksyczności i nie uzależnia 

psychicznie ani fizycznie, to konsekwencje jego zażycia mogą być bardzo 

nieprzewidywalne. LSD przyjmuje postać „znaczków” nasączonych kwasem, które wkłada się 

do ust – zazwyczaj pod język. Skutkami stosowania narkotyku jest doświadczenie 

psychodeliczne o charakterze odmiennego od zwyczajnego stanu świadomości (podróż, z ang. 

trip), które może być „dobre” (good trip) lub „złe” (bad trip). 

LSD nasilna stan fizyczny i psychiczny 

osoby zażywającej. Ryzyko wystąpienia „bad 

trip” jest silniejsze na przykład u osób z 

depresją, jednak nie jest to reguła. Osoba pod 

wpływem LSD ma wrażenie, że bierze udział w 

jakiejś grze lub narracji. W ciągu 30 minut 

rzeczywistość ją otaczająca może zmienić się w 

kolorową bajkę lub przerażający horror. Oprócz 

intensywnych i długotrwałych złudzeń, mogą pojawić się bezsenność, stany lękowe czy myśli 

samobójcze. LSD może również stanowić czynnik spustowy pełnoobjawowego zaburzenia u 

osób podatnych na choroby psychiczne. Ponadto u osób zażywających substancje 

halucynogenne, głównie LSD, pojawa się nawracające zaburzenie percepcji (tzw. flashback), 

podczas którego osoba doświadcza stanu „bycia pod wpływem” nawet po kilkunastu latach od 

zażycia narkotyku.  
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DXM i kodeina 

To popularne związki chemiczne będące składnikami preparatów na kaszel, które są 

dostępne w aptece bez recepty. Przykładami takich leków są m.in. ACODIN, TUSSAL, 

THIOCODIN, ASCODAN. Do odurzenia może dojść w przypadku przedawkowania. Kodeina 

to substancja opiatopodobna, tolerancja rozwija się bardzo szybko. Po tego typu środki sięga 

młodzież, która zaczyna swoją przygodę narkotykową, jednak ze względu na popularność 

wyżej wymienionych leków, fakt ten nie wzbudza podejrzeń rodziców. 

Do innych bardzo szybko uzależniających leków można zaliczyć np. preparaty na 

zawierające celurazynę (np. ALLERTEC, ZYRTEC UCB), dimenhydrynat (np. 

AVIOMARIN) czy benzodiazepiny (np. XANAX, OXAZEPAN, RELANIUM). 

 

BIELUŃ 

Jest to roślina, której nasiona traktowane są przez młodzież 

jak narkotyk ze względu na swoje właściwości psychoaktywne. 

Bieluń to roślina silnie toksyczna, która powoduje zaburzenia 

równowagi, halucynacje, majaczenie a nawet śmierć.6 

 

 

 

4. Nowe substancje psychoaktywne (narkotyczne środki zastępcze) – 

„dopalacze” 
 

Substancje zawarte w nowych narkotykach działają toksycznie na układ nerwowy i 

narządy wewnętrzne. Wywołują objawy jak po spożyciu narkotyku, jednak często bardziej 

nasilone i zagrażające zdrowiu lub życiu. Zdarza się, że nawet jednorazowe użycie może 

doprowadzić do nieodwracalnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet do śmierci.7 Młodzież 

czerpie na ich temat informacje głównie z Internetu, tam też może je zakupić. „Dopalacze” 

 
6 https://dopalaczeinfo.pl/strony/toksyczna-strona-bielunia-,199; [dostęp: 05.07.2021 r.] 

7 Bukowska B. i in., Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów. Nowe narkotyki - dopalacze, poradnik 

dla rodziców wydany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, s. 10. 
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wyglądają niewinnie – sprzedawane są często w postaci soli do kąpieli, nawozów do roślin, 

żelek, a na ich etykietach widnieją ostrzeżenia, iż produkt nie jest przeznaczony do spożycia. 

Agresywna strategia producentów „dopalaczy” normalizuje fakt eksperymentowani z 

niebezpiecznymi substancjami i sprzyja usypianiu czujności osób troszczących się o dobro 

dziecka (rodziców, dziadków, rodzeństwa).  

Warto podkreślić, że „dopalacze” sprzedawane jako ten sam produkt przy każdym 

zakupie mogą różnić się składem i za każdym razem mogą wywoływać inne nieprzewidywalne 

reakcje organizmu. Sięgając po nowe narkotyki Twoje dziecko nigdy nie wie co bierze, a 

spożycie ich nawet w mikroskopijnej dawce może spowodować trwały i poważny uszczerbek 

na zdrowiu.  

Działanie nowych „dopalaczy” można określić jako pobudzające, zbliżone do 

marihuany oraz halucynogenne. Zażycie nowych narkotyków o działaniu pobudzającym 

powoduje podwyższone ciśnienie krwi, a w konsekwencji, zakłócenia pracy serca, które mogą 

wywołać udar mózgu lub zawał mięśnia sercowego. Objawom tym towarzyszą zaburzenia 

psychotyczne, dla których charakterystyczne jest występowanie pobudzenia i halucynacji. Z 

kolei „dopalacze” reklamowane jako działające podobnie do marihuany wywołują 

podwyższenie tętna i ciśnienia krwi, bóle w klatce piersiowej, wymioty oraz drgawki. Oprócz 

tego obecne są zaburzenia funkcji poznawczych („gonitwa myśli”), językowych (mowa 

„zamazana”) oraz emocjonalnych (nerwowość, stany lękowe). Jest to z reguły materiał roślinny 

połączony z syntetycznymi kannabinoidami, które nierzadko wykazują działanie wielokrotnie 

silniejsze od klasycznej marihuany. Nowe narkotyki o działaniu halucynogennym powodują 

uszkodzenie nerek, przyspieszony puls, sztywność mięśni oraz trudności w oddychaniu. 

Silnemu pobudzeniu psychoruchowemu towarzyszą niepokój, stany lękowe, a nawet panika, 

które są efektem przeraźliwych wizji i halucynacji. Młoda osoba cierpi na bezsenność i wahania 

nastroju, traci kontrolę nad własnym zachowaniem, a w skrajnych przypadkach - podejmuje 

próby samobójcze.8   

 

5. Rozpoznawanie symptomów odurzenia  
 

Podstawowym objawem, który pozwala rozpoznać, że dziecko może brać narkotyki jest 

zmiana. Zmiany mogą dotyczyć sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej, edukacyjnej, 

 
8 Tamże, s. 8. 



M. Piela 

 

wizualnej czy zawodowej. O problemie narkotykowym świadczy spadek funkcjonowania we 

wszystkich sferach życiowych, chociaż bezpośrednio po spożyciu narkotyków z grupy 

stymulantów (np. amfetaminy) mogą być widoczne zmiany w zakresie poprawy procesów 

uczenia się i zapamiętywania. Objawy związane z nałogowym spożywaniem konkretnego 

narkotyku nie są jednorodne. Istnieje jednak kilka wspólnych cech, które mogą świadczyć o 

problemie. Wśród symptomów alarmujących można wymienić m.in. wahania nastroju, 

apatię/wycofanie bez wyraźnej przyczyny, zmiany w wyglądzie – zaniedbywanie higieny 

osobistej i spadek masy ciała, pojawienie się trudności szkolnych oraz zmiany zapachu potu na 

bardziej drażniący i intensywny. 

Kiedy podejrzewamy, że dziecko może być odurzone, zwracamy uwagę na jego oczy. 

Zwężone źrenice mogą sugerować, że osoba jest pod wpływem opiatów, natomiast rozszerzone 

– stymulantów i halucynogenów. W przypadku marihuany nie należy zwracać uwagi na 

źrenice, ale na gałkę oczną, która jest szklista, a białko przekrwione. 

Ryzyko rozwinięcia się uzależnienia u osoby mającej kontakt z narkotykami istnieje 

zawsze. Niektóre osoby nie potrzebują doświadczać stanów pojawiających się po spożyciu, 

dlatego też odstawiają środek. Niestety część z tych osób decyduje się kontynuować swoją 

historię narkotykową. O wchodzeniu w dalsze fazy uzależnienia decyduje kilka czynników:9 

różnice indywidualnej w zakresie podatności osoby na uzależnienie; 

• brak odpowiedniej stymulacji i kontroli środowiska; 

• potencjał uzależniający narkotyku. 

 

5.1. Fazy uzależnienia 

 

Uzależnienie od narkotyków związane jest z różnymi konsekwencjami w zależności od 

fazy, w jakiej znajduje się osoba zażywająca. Rozwija się w czterech kolejno po sobie 

występujących etapach (tamże): 1) fazy wstępnej (konsumpcji towarzyskiej), 2) fazy 

ostrzegawczej (początki uzależnienia), 3) fazy krytycznej (uzależnienie w pełni rozwinięte) 

oraz 4) fazy chronicznej (przewlekłej)10. 

 
9 Por. Niewiadomska I., Stanisławczyk P., Narkotyki, Lublin 2004, s. 168. 
10 Naglik A., Fazy rozwoju uzależnienia od narkotyków, AION 2017, s. 15-16. 
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W celu prześledzenia faz uzależnienia od narkotyków warto obejrzeć filmik edukacyjny 

na ten temat → https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo (Nuggets) 

Faza I to etap eksperymentowania - osoba „uczy się” działania narkotyku. Zażywanie 

substancji odurzających w fazie wstępnej łączy się z ciekawością, zabawą, próbą integracji z 

grupą odniesienia. Osoba eksperymentująca ukrywa fakt, że od czasu do czasu znajduje się pod 

wpływem narkotyku. Jedyne źródło informacji świadczące o pojawieniu się problemu stanowi 

przedawkowanie. Osoby zażywające ukrywają ten fakt poprzez nadmierne stosowanie środków 

zapachowych. Niepokojącym sygnałem może być to, że dziecko po przyjściu do domu na 

dłużej idzie do łazienki lub zamyka się w swoim pokoju. Inne alarmujące objawy to m.in. 

wahania nastroju, próby odsuwania emocji i szybkie zaprzeczanie. 

Faza II to używanie celowe – osoba sięga po narkotyk w określonych sytuacjach, aby 

doświadczyć stanu odurzenia. Dla fazy ostrzegawczej charakterystyczne są zaniedbywanie 

podstawowych czynności (również higienicznych) oraz zanik zainteresowań. Osoba na tym 

etapie może podejmować prace, ale ciągle brakuje jej środków do życia. W tym czasie oprócz 

permanentnego pożyczania pieniędzy, mogą pojawić się pierwsze kradzieże. 

Faza III stanowi etap używania szkodliwego. Celem sięgania po używki jest 

zaspokojenie głodu narkotykowego, redukcja napięcia oraz poprawa nastroju. Osoba, mimo 

pojawiających się szkód zdrowotnych, finansowych, szkolnych, zawodowych czy społecznych, 

zaczyna coraz bardziej „odrywać się” od przygnębiającej rzeczywistości. Do odurzania się 

dochodzi w gronie znajomych lub w samotności, osoba może palić marihuanę nawet do 

kilkunastu razy dziennie. Wraz z odsuwaniem się od środowiska rodzinnego, pojawia się 

patologiczne kłamanie, porzucenie szkoły czy pracy oraz pierwsze przedawkowania. Złej 

kondycji fizycznej towarzyszą objawy depresyjne oraz zespół abstynencyjny z głodem 

narkotykowym na czele. 

Faza IV – zaawansowana. Na tym etapie szkody związane z używaniem narkotyków 

pogłębiają się. Stan zdrowia ulega gwałtownemu pogorszeniu, mogą pojawić się psychozy 

 i paranoje narkotyczne, zachowania agresywne, chroniczna depresja, myśli rezygnacyjne oraz 

tendencje samobójcze. Dla osób zażywających narkotyki, które znajdują się w tej fazie 

charakterystyczna jest postawa: „Biorę, żeby żyć”. Funkcjonowanie takiej osoby toczy się 

wokół uzależnienia. Mogą pojawić się problemy z policją, dłużnikami, dilerami, bezrobociem. 

Dochodzi do całkowitej degradacji psychicznej i społecznej człowieka. 

https://www.youtube.com/watch?v=HUngLgGRJpo
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Objawy uzależnienia zaczynają się w II fazie i narastają w III. W IV fazie uzależnienie 

dotyka około 99,9% osób.  

Wśród objawów uzależnienia wymienia się11: 

1. Przymus sięgnięcia po narkotyk, a więc silną potrzebę zażycia substancji 

psychoaktywnej „tu i teraz”. 

2. Utratę kontroli – zarówno w kontekście przyjmowanych dawek, jak i zdolności do 

przerwania przyjmowania substancji. 

3.  Zmiana zakresu tolerancji: 

a) wzrost – do uzyskania oczekiwanego efektu potrzebna jest większa dawka narkotyku; 

wzrost tolerancji obserwuje się u osób, które zaczynają swoją historię narkotykową i 

których układ nerwowy adaptuje się do działania narkotyku; 

b) spadek – do wywołania efektu odurzenia wystarczy nawet niewielka ilość narkotyku; 

spadek tolerancji obserwuje się u osób, które odbyły leczenie odwykowe i wracają do 

zażywania dawek sprzed okresu detoksykacji, a także u osób, których organizm jest 

wyniszczony; spadek tolerancji może zwiększyć ryzyko przedawkowania. 

4. Zespół abstynencyjny – zaburzenia psychiczne i ogólnoustrojowe związane z 

przerwaniem przyjmowania substancji. 

5. Zażywanie narkotyku mimo postępujących szkód (psychicznych, społecznych, 

zdrowotnych). 

6. Koncentracja wokół przyjmowania substancji odurzającej – kontynuowanie 

zażywania narkotyku kosztem wszystkich sfer funkcjonowania (zanik zainteresowań, 

utrata pracy lub ciągłe zmienianie pracy, narastające trudności szkolne, konflikty 

rodzinne). 

 

 

 
11 https://www.almalibre.pl/objawy-uzaleznienia/ [dostęp: 27.07.2021 r.] 

https://www.almalibre.pl/objawy-uzaleznienia/
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6. Dziecko uzależnione od narkotyków – działania rodzica  
 

Problem uzależnienia od narkotyków towarzyszy nam już od lat. Zmieniająca się 

rzeczywistość, większy i łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju substancji i środków 

odurzających, większa akceptacja społeczna i liberalizacja przepisów, powodują, że 

stereotypowy obraz narkomana – brudnego, wychudzonego, bezdomnego, ze strzykawką w 

dłoni odchodzi w zapomnienie. Aktualnie modą stają się imprezy i spotkania „młodego 

pokolenia”, na których bez problemu można dostać lub wypróbować środki odurzające. 

Niektóre z obecnie znanych narkotyków nie mają aż tak silnie wyniszczającego fizycznie 

działania (w początkowych etapach), co utrudnia wychwycenie zmian w zachowaniu czy 

funkcjonowaniu osoby uzależnionej.  

Ryzyko sięgnięcia po narkotyki przez Twoje dziecko istnieje zawsze. Nigdy, jako 

rodzice, nie możemy być pewni w stu procentach, że ten problem nie dotknie, lub nie dotyka 

mojego dziecka. Dlaczego dorastające dzieci tak często sięgają dziś po tego typu środki? 

Najczęściej wynika to ze zwykłej ciekawości, albo faktu, że akurat dziecko znalazło się w 

miejscu i czasie, gdzie np. odmówienie grupie znajomych czy rówieśników było niemożliwe 

(„wziąłem – bo wzięli wszyscy”). Wśród innych przyczyn wskazuje się na problemy rodzinne, 

problemy w kontaktach z rówieśnikami (przemoc rówieśnicza, odrzucenie rówieśnicze – dzięki 

braniu narkotyków dziecko może poczuć się akceptowane przez grupę, zbudować złudne 

poczucie więzi i przynależności), niską samoocenę, zaniżone poczucie własnej wartości. 

Narkotyki są dzisiaj dostępne wszędzie. Nasze dziecko może mieć z nimi styczność w domu, 

w szkole czy na podwórku. Powszechność i dostępność (rynkowa i cenowa) powodują, że 

ryzyko konsumpcji narkotyków przez Twoje dziecko istnieje i wraz ze zmieniającą się 

rzeczywistością, stylem życia, osłabieniem roli rodziny – rośnie.  

Na końcu naszego poradnika znajdziesz dołączony plakat „Zatrucie narkotykami 

pierwsza pomoc”. Jest to materiał stworzony na podstawie wytycznych Europejskiej Rady 

Resuscytacji z 2010 roku oraz Wytycznych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca z 

2011 roku, opracowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Materiał w 

sposób jasny i przystępny opisuje jak postępować w przypadku konieczności udzielenia 

pierwszej pomocy osobie znajdującej się pod wpływem narkotyków czy innych substancji 

psychoaktywnych, która uległa zatruciu tymi substancjami. 
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Rodzicu, jeżeli podejrzewasz, że Twój syn lub córka zażywają narkotyki lub z nimi 

eksperymentują, możesz w celach diagnostycznych, w warunkach domowych sięgnąć po testy 

na obecność narkotyków dostępne w każdej aptece. Testy przeznaczone do sprzedaży są 

szybkie i skuteczne. Badanie próbki śliny lub próbki moczu pozwala na wykrycie w organizmie 

obecności: amfetaminy, kanabinoidów (marihuana, THC), opiatów (morfiny), ecstasy czy 

kokainy. Próbkę moczu możemy oddać także do laboratorium, w którym testy umożliwiają 

oznaczenie narkotyków wymienionych powyżej, ale także metadonu, barbituranów, 

benzodiazepin czy fencyklidyn.  

 

6.1. Co robić, gdy okaże się, że dziecko eksperymentuje z narkotykami lub jest 

uzależnione? 

 

 Jeśli będziesz podejrzewać, że Twoje dziecko eksperymentuje z narkotykami lub może 

być uzależnione, nie możesz tego zbagatelizować i liczyć, że problem „sam się rozwiąże” lub 

że „nie jest jeszcze aż tak poważny”. Pamiętaj, aby nie podejmować żadnych działań pod 

wpływem emocji. Nie poprawi to w żaden sposób sytuacji, a wręcz może ją pogorszyć.  

Przygotuj się do rozmowy z dzieckiem, na początek dbając o to, aby rozmowa ta odbyła 

się w komfortowych warunkach, bez presji czasu. Jeśli masz obawy lub wątpliwości jak 

rozpocząć taką rozmowę lub chciałbyś się do niej jak najlepiej przygotować – skorzystaj z 

pomocy specjalisty. Możesz zgłosić się po pomoc do szkolnego psychologa lub pedagoga, 

lekarza pierwszego kontaktu, ośrodka pomocy społecznej czy gabinetu psychologicznego. Nie 

wstydź się szukać pomocy. Pamiętaj, że chodzi tu o Twoje dziecko i jego dobro, a to przecież 

jest dla Ciebie najcenniejsze.  

Podczas rozmowy z dzieckiem staraj się wysłuchać wszystkiego co ma Ci ono do 

powiedzenia. Staraj się nie przerywać, nie komentować, nie krytykować, nie moralizować i nie 

głosić kazań. Zachęcaj je do rozmowy otwartością, gotowością do zmierzenia się z każdą 

informacją, którą możesz usłyszeć, bez względu na jej wagę i rozmiar. Twoje dziecko liczy na 

Ciebie.  

Bądź czujny, weryfikuj usłyszane informacje. Twoje dziecko może zacząć zapewniać 

Cię o tym, że np. znalezione u niego używki czy przedmioty nie należą do niego, że narkotyki 

to nic groźnego, że „biorą teraz wszyscy” i proceder ten powinien zostać zalegalizowany.  

Uważaj także na umniejszanie problemu „przecież to tylko trawka, to nie może mi zaszkodzić”.   

Działania te  mają na celu  odciągnięcie  Twojej uwagi od sedna problemu. 
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Jeżeli będziesz przekonany o tym, że zażycie narkotyku/substancji psychoaktywnej 

było jednorazowym incydentem, porozmawiaj z dzieckiem o skutkach i konsekwencjach 

brania narkotyków, ale także skutkach eksperymentowania z nimi. Zwróć jego uwagę na 

presję rówieśniczą, wzmocnij jego asertywne postawy. Powiedz dziecku jaki wpływ mają na 

niego jego znajomi, ustal z dzieckiem zasady kontaktu z tymi znajomymi lub postaw 

warunek zakończenia kontaktów z określonymi osobami. Podkreśl, że złamane zostały zasady 

obowiązujące w Waszym domu i dziecko zawiodło Twoje zaufanie. Wspólnie zastanówcie się  

jak moglibyście zmienić sytuację domową/rodzinną, tak aby każdy z Was czuł się dobrze w 

Waszym domu. Wskaż dziecku alternatywne formy spędzania czasu wolnego oraz możliwości 

rozwijania pasji i zainteresowań.  

Ustalcie także „zasady kontroli abstynencji” – poinformuj, że chciałbyś co jakiś czas 

wykonywać w domu testy na obecność narkotyków czy np. sprawdzać źrenice po powrocie do 

domu. Zapewnij dziecko, że nie robisz tego wbrew niemu, że jest Ci przykro, że w ogóle musi 

dochodzić do takich sytuacji, ale jego zdrowie i bezpieczeństwo są dla Ciebie najważniejsze. 

Omówcie także kwestię pieniędzy, które otrzymuje dziecko – na co może przeznaczać 

otrzymane środki i w jaki sposób będziesz to od teraz weryfikować. Możesz także porozmawiać 

z najbliższymi członkami waszej rodziny, którzy mogą dawać pieniądze dziecku. Poinformuj 

ich o obecnej sytuacji i o tym dlaczego kontrola finansów dziecka jest dla Ciebie istotna.12 

 Jeżeli okaże się, że Twoje dziecko ma poważniejszy problem z narkotykami i/lub 

substancjami psychoaktywnymi sama rozmowa nie będzie wystarczająca. Musisz podjąć 

kontakt z poradnią leczenia uzależnień oraz ze specjalistami, którzy pomogą Twojemu dziecku 

i rodzinie przezwyciężyć sytuację, w której się znaleźliście. Ważne jest to, aby zaakceptować 

fakt, że dziecko jest uzależnione i wymaga leczenia. Przyznanie się przed samym sobą, 

nazwanie konkretnego problemu, pozwoli Ci znaleźć najlepsze rozwiązania. Nie wierz w 

zapewnienia dziecka i jego obietnice dotyczące zmiany, nie ulegaj jego prośbom, aby sytuację 

zostawić taką, jaka jest – że nic poważnego się nie dzieje.  

 Nie podejmuj także działań, które zdejmą z dziecka odpowiedzialność za jego działania 

– nie spłacaj jego długów, nie reguluj żadnych zobowiązań, nie chroń go, bo zmniejszysz tym 

szansę na dostrzeżenie problemu przez samo dziecko. Nie usprawiedliwiaj nieobecności 

dziecka w szkole, nie tłumacz się za niego. Nie możesz pozwolić także na opuszczanie wizyt u 

psychologa, terapeuty czy psychiatry. Przedstaw dziecku jasno swoje stanowisko, mów 

 
12 Grondas M., O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii, poradnik dla rodziców, materiał wydany w ramach 

kampanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do 

leczenia do brania”; wersja elektroniczna dostępna na www.kbpn.gov.pl  

http://www.kbpn.gov.pl/
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w otwarty sposób co czujesz i co myślisz o całej sytuacji,  nawet jeśli jest to trudne i 

bolesne. Nie strasz dziecka, nie groź mu, ale bądź konsekwentny w swoich słowach i 

działaniach.  

Pamiętaj, że proces leczenia i terapii uzależnień jest procesem długoterminowym. 

Efekty nie przyjdą od razu, sytuacja nie zmieni się z dnia na dzień. Potrzebna będzie wytrwałość 

i cierpliwość. Nie bój się szukać pomocy i wsparcia dla samego siebie. Jeśli jako rodzic 

będziesz silny i zadbasz o siebie, pomożesz tym także swojemu dziecku. Ono cały czas na 

Ciebie liczy i cały czas Cię potrzebuje.  

6.2. Zmiany w zachowaniu dziecka – na co zwrócić uwagę?  

 

Dziecko/nastolatek:  

- zaczyna Cię unikać, spędza z Tobą mniej czasu, zawsze znajduje jakąś wymówkę, by nie robić 

czegoś wspólnie,  

- oddala się od Ciebie – niechętnie z Tobą rozmawia, nie inicjuje rozmów, unika odpowiedzi 

na pytania lub odpowiada zdawkowo, unika kontaktu wzrokowego, coraz częściej przyłapujesz 

je na kłamstwie lub przeinaczaniu faktów,  

- łatwiej i szybciej popada w złość, szybciej traci cierpliwości, jest rozdrażnione, nerwowe,  

- zmieniło swój dobowy rytm funkcjonowania – śpi więcej w ciągu dnia, w nocy mniej lub 

wcale, naprzemiennie jest pobudzone albo bardzo ospałe, 

- pojawili się w jego życiu nowi znajomi, o których niechętnie opowiada, nie zaprasza ich do 

domu, nie możesz się dowiedzieć kim są itp.,  

- miewa coraz większe kłopoty w szkole – spóźnia się do szkoły, bywa nieobecne na zajęciach, 

nie odrabia zadań domowych, zdobywa gorsze oceny, pogorszyło się jego zachowanie,  

- często przebywa poza domem, coraz częściej zdarza mu się spóźniać, a gdy wróci unika 

rozmowy lub zaczyna się nadmiernie złościć, czasami wychodzi bez uzgodnienia z tego z Tobą, 

coraz częściej nocuje/chce nocować poza domem,  

- nie ma apetytu (w ostatnim czasie mogło znacząco schudnąć), ma nadmierny apetyt lub miewa 

tzw. „napady głodu”,  

- ma przekrwione oczy, przewlekły katar, zgagę, stan zapalny gardła, zwężone lub rozszerzone 

źrenice, bywa nadmiernie pobudzone lub apatyczne, 
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- w domu zaczynają znikać różne przedmioty, dziecko ciągle prosi Cię o pieniądze i nie ma 

logicznego uzasadnienia na co je potrzebuje, zaczynają znikać z Twojego portfela lub z domu 

mniejsze lub większe kwoty pieniędzy,  

- w jego pokoju wyczuwasz utrzymujący się specyficzny zapach, znajduje się tam sporo 

nowych gadżetów – fifki, lufki, bletki, możesz znaleźć kawałki folii aluminiowej, opakowania 

po lekach, woreczki strunowe, kolorowe pudełeczka i opakowania.  

 

7. Konsekwencje uzależnienia od narkotyków  

  
Konsekwencje związane ze zdrowiem psychicznym:13 

- bezsenność,  

- depresja,  

- podejmowanie prób samobójczych,  

- zaburzenia pamięci (trudności w nauce, zapamiętywaniu informacji),  

- zaburzenia nastroju (agresja, drażliwość, przygnębienie, apatia), 

- zaburzenia seksualne,  

- ostre i przewlekłe psychozy,  

- zespoły organiczne np. otępienie, 

- reorganizacja systemu wartości (upadek wartości),  

- zaburzenia zdolności racjonalnej oceny sytuacji i umiejętności wyciągania wniosków,  

Konsekwencje zdrowotne – somatyczne:14  

- wychudzenie, wyniszczenie organizmu,  

- zakażenia HIV, AIDS,

 
13 Jakubowska B. i in.., Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem. Bliżej siebie dalej od narkotyków, poradnik dla 

rodziców, wydany ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.  
14 Tamże. 
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- ostre zatrucia (związane z przedawkowaniem), 

- zakrzepy żylne, zatory tętnicowe,  

- wirusowe zapalenie wątroby HBV, HCV, HDV,  

- zaplenia płuc i oskrzeli,  

- stany zapalne zatok,  

- zakażenia bakteryjne,  

- owrzodzenie skrzydełek nosa i okolicy pod nosem,  

- martwica przegrody nosowej,  

- świerzb, grzybica,  

- choroby przenoszone drogą płciową,  

- patologie ciąży i porodu,  

- napady drgawkowe,  

- ropnie, ropowice skóry w miejscach wykonania zastrzyku.  

Konsekwencje społeczne:15 

- zerwanie więzi rodzinnych i koleżeńskich,  

- konflikty z prawem (kradzieże, włamania, bójki),  

- wejście na drogę przestępczości czy prostytucji,  

- niepełnosprawność, utrata zdolności do samodzielnego funkcjonowania (zależność od innych 

osób),  

- wagary, ucieczki z domu, w dalszej konsekwencji problemy z ukończeniem szkoły (dalej 

bezrobocie, bieda, ubóstwo, bezdomność).

 
15 Strojnowski P., „Skutki zażywania narkotyków przez młodzież i dzieci” www.medjol.pl [dostęp: 30.06.21]. 

http://www.medjol.pl/
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7. Relacja z dzieckiem jako czynnik chroniący przed uzależnieniem 
 

Jako rodzic z pewnością dokładasz wszelkich starań, aby Twoje dziecko, zwłaszcza to 

dorastające, cieszyło się dobrym zdrowiem, czuło się bezpiecznie i minimalizowało ryzyko 

popełnienia błędu czy „wpakowania” się w kłopoty. Zapewne często zastanawiasz się co jako 

rodzice możemy zrobić, aby zmniejszyć ryzyko sięgnięcia przez nasze dziecko po narkotyki? 

Oto kilka naszych wskazówek: 

- zgłębiaj wiedzę dotyczącą rozwoju dziecka,  

- zgłębiaj wiedzę dotyczącą aktualnych problemów, z którymi boryka się młodzież, a coraz 

częściej także dzieci, sięgaj po porady, szukaj pomocy, kiedy to konieczne, 

- rozmawiaj ze swoim dzieckiem o różnego rodzaju uzależnieniach, ich przyczynach i 

konsekwencjach, ucz je asertywności, sposobów radzenia sobie z emocjami, kryzysami i 

problemami, których doświadcza,  

- doceniaj i chwal swoje dziecko, dzięki temu wzmocni wiarę w siebie i swoje możliwości – 

będzie silniejsze, 

- przyjrzyj się potrzebom nastolatka, postaraj się spojrzeć na rzeczywistość oczami swojego 

dziecka, 

- bądź dostępny dla swojego dziecka – znajdź czas na rozmowę o tym co dobre, ale także o tym 

co trudne, bolesne i niełatwe, rozmawiajcie o swoich uczuciach i emocjach,  

- dbaj o dyscyplinę – stawiaj granice i formułuj jasne oczekiwania – takie, którym dziecko jest 

w stanie sprostać na obecnym etapie swojego rozwoju, bądź konsekwentny, egzekwuj ustalone 

zasady, postępuj w przejrzysty i zrozumiały sposób, tak aby Twoje dziecko, wiedziało czego 

może spodziewać się po Twoim postępowaniu, 

- bądź asertywny – pamiętaj, że dobra relacja z dorastającym dzieckiem nie będzie silna, jeśli 

będziesz się na wszystko godził i we wszystkim ustępował. Twoje dziecko potrzebuje czuć się 

przy Tobie bezpiecznie, zatem potrzebuje też realnych ograniczeń, 
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- interesuj się swoim dzieckiem – bądź na bieżąco z informacjami o tym z kim aktualnie 

przyjaźni/spotyka się Twoje dziecko, co lubi, co je interesuje, ale także bez krytyki postaraj się 

przyjąć to, co je drażni, złości, powoduje jego zmęczenie czy rozdrażnienie,  

- rozmawiaj ze swoim dzieckiem – stwarzaj jak najwięcej okazji, do tego, byście mogli 

wspólnie spędzić czas - pamiętasz ile czasu przeznaczaliście na zabawę, gdy dziecko było 

małe? Nastolatek, choć często krnąbrny i zbuntowany, z chęcią by się z Tobą powygłupiał i 

„wyluzował”, 

- bądź wzorem dla swojego dziecka – pamiętaj, że dziecko uczy się m.in. dzięki obserwacji 

otaczającego go świata, nastolatek również, tylko na tym etapie rozwojowym, obserwuje Cię 

jeszcze uważniej, dlatego pamiętaj, byś swoim postępowaniem dawał przykład dziecku i był 

wiarygodny w tym co robisz, 

- bądź dobrym przyjacielem swojego dziecka, zawsze.  

Pamiętaj, że nikt nie zna Twojego dziecka lepiej niż Ty sam, prawdopodobnie jesteś 

jedyną osobą, która ma tak dużą wiedzę na jego temat. Pamiętaj, że jeśli dziecko zmaga się z 

jakimś problemem, to nie zawsze powie Ci o nim od razu i nie zawsze wprost. To właśnie Ty 

jako „ekspert swojego dziecka” masz szansę jako pierwszy dostrzec, że się czymś martwi i 

okazać mu troskę i wsparcie. Dziecko świadome, mające oparcie w swoich rodzicach, będzie 

silne i odpowiedzialnie. Dbając o więź i relację z córką czy synem, jesteś w stanie realnie 

zmniejszyć ryzyko sięgnięcia przez nie po narkotyki i inne tego typu środki.  

8. Mini słowniczek gwary narkotykowej 
 

  Poniżej przedstawiamy mini słowniczek tzw. gwary narkotykowej. Zawiera on liczne 

nazywa i określenie używane w odniesieniu do narkotyków, sposobu ich zażywania czy 

zdobywania.16 Zaprezentowane nazwy i określenia nie stanowią zamkniętego katalogu. Należy 

pamiętać, że język jest żywym tworem, cały czas powstają w nim nowe nazwy i określenia, nie 

sposób zatem przedstawić wszystkich pojęć. Poniżej prezentujemy terminy wybrane przez nas, 

a także dołączamy odnośniki do źródeł internetowych, gdzie można poszerzać i aktualizować 

swoją wiedzę w tym obszarze. 

 
16 Opracowano na podstawie: http://www.sokolka.policja.gov.pl/p13/prewencja/8214,Slang-narkotykowy.html,  

https://www.narkomania.org.pl/informator-o-narkotykach/slowniczek-slangu-narkotykowego-dla-rodzicow/.  

http://www.sokolka.policja.gov.pl/p13/prewencja/8214,Slang-narkotykowy.html
https://www.narkomania.org.pl/informator-o-narkotykach/slowniczek-slangu-narkotykowego-dla-rodzicow/
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Dlaczego warto, abyśmy jako rodzice znali gwarę narkotykową? Przede wszystkim 

dlatego, że ani młodzież, ani osoby zajmujące narkotykami (handlem, sprzedażą) nie używają 

określeń powszechnie stosowanych czy też określeń naukowych. 

Osoby związane ze światkiem narkotykowym, robią wszystko, aby nie zostały wykryte, 

w związku z tym język, ma w kluczowe znaczenie, a jego znajomość może wzmocnić naszą 

czujność. 

Tab. 2. Potoczne określenia stosowane w slangu narkotykowym. 

Nazwa Przykładowe określenia 

 

 

amfetamina 

amfa, feta, białe, śnieg, be, białko, bielizna, biel, mąka, białe koszulki, 

białe spodenki, białe spódniczki, speed, narciarz, puder, power, nos, 

szybkie nogi, futro, gnój, ścierwo, wiedźma, włodek, władzia, proch, 

proszek, fuga, siupa, tynk, siła, dynamit, kryształ, gonzales, pyłek, kurz, 

siła, fufu, aminy cucące; 

 

 

marihuana 

gras, zioło, marycha, maryśka, zielsko, ziele, zielone, zielone koszulki, 

zielone sweterki, zielone spodenki, palenie, jaranie, gandzia, baton, 

bakanie, buchy, gandka, gibony, huana, jamajka, kwiatostan, liście, 

majeranek, skun, holender, pojara, thc, joint, fifka, Staff, giet, 

Amsterdam, sensimila, weed; 

tabletki 

ekstazy  

cukierki, guziki, tik-taki, dropsy, pestki, wisienki, płyty, piguły, piksele, 

pity, tablety, blety, tabsy, wariaty, felgi, krążki, piłeczki, gwiazdki, 

słoneczka, okrągłe, groszki, grochy, witaminy, smerfy, gadżety; 

 

haszysz  

chałwa, czekolada, gruda, hasz, haszcze, hel, helena, hera, herbata, 

kostka, kocha, kula, kupa, lepik, maroko, pakistan, afgan, afganistan, 

platelina, plastuś, placek, żyd, piasek; 

 

heroina 

ciocia, cukier, gzyms, kompot, piegus, shit, skała, śpioch, grzanie, 

mączka, brauniarz, brown sugar, zawija, mateks, setna dziewczyna, 

ćwiara, odpał; 

 

kokaina  

koka, kokosy, kos, biała dama, koka-kola, dmuchanie, kokolino, krak, 

mleko, zupa, berenika, bazooka, jumbo, koko, uderzenie, lepsze białe, 
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morfina  

majka, wstrzyk, morfeusz, siostra, leśna tabaka, wilcza wiśnia, 

brązowa heroina  

 

 

LSD 

ejsid, kwas, znaczki, papiery, kryształki, szkło, kamyczek, karton, 

listek, pocztówka, tejbs, kwarc, kwarnik;  

 

grzyby 

psychotropowe 

halucynki, psylki, psylocyby, baluny, łysak wspaniały, łasiczka 

lancetowana; 

Tab.3. Nazwy stosowane dla określenia porcji narkotyku. 

Nazwy stosowane dla 

określenia porcji 

narkotyku 

Uwagi 

giet, giecik, bat, dżoint, 

blend, blant 

porcja narkotyku lub skręt z marihuany; 

gis, sztuka 1 gram narkotyku; 

deks 1 dekagram narkotyku; 

jedynka porcja dilerska danego narkotyku; 

działka porcja narkotyku, służąca zwykle do jednorazowego użycia; 

pakiet porcja narkotyku od 5 do 10 gramów; 

ścieżka, kreska, linia usypany wzdłuż linii narkotyk, przygotowany w ten sposób do 

wciągnięcia; 

punkt, bit porcja określonego narkotyku; 

listek opakowanie tabletek, zwykle psychotropowych; 

samarka, torba, wór woreczek na narkotyki; 

Tab. 4. Określenia związane z kupnem/sprzedażą narkotyków 

Określenia związane  

z kupnem/sprzedażą 

narkotyków 

Uwagi 

kitrać schować; 

ożenić sprzedać; 
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kopsnąć dać; 

podziałkować podzielić; 

Tab. 5. Określenia związane z zażyciem narkotyków.  

Określenia związane  

z zażyciem narkotyków 

Uwagi 

palić jarać, najarać się, spalić, przypalić, upalić się, kopcić, palić fifę 

wciągać do nosa snifować, zasnifować, wciągnąć kreskę, wciągnąć ścieżkę; 

brać wziewnie kirać, kleić się, dmuchać, przydmuchać, buchać; 

brać dożylnie dawać w kanał, dawać w żyłę, wjechać, pukać, huknąć, cyknąć; 

brać (ogólnie) ćpać, brać, grzać, przygrzać, nagrzać się, zapodać, nawalić 

się, przyhajcować, rąbnąć sobie, dać sobie; 

zażywać nałogowo być w ciągu, grzać; 

9. Gdzie szukać pomocy i informacji?  
 

 Drogi Rodzicu, jeżeli podejrzewasz, że Twoje dziecko zażywa narkotyki, dopalacze lub 

miało kontakt z jakimikolwiek innymi środkami psychoaktywnymi jeżeli martwisz się o swoje 

dziecko, siebie, swoją rodzinę - pamiętaj, że nie jesteś w tej sytuacji sam. Uświadomienie sobie 

problemu, poszukiwanie pomocy, to jeden z pierwszych kroków, który może pomóc zmienić 

sytuację Twojego dziecka i Twojej rodziny. Nie zwlekaj! 

Strony internetowe: 

• Internetowa Poradnia Narkotykowa: www.narkomania.org.pl 

• Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii: www.kbpn.gov.pl  

• Centrum Profilaktyki Społecznej https://cps.edu.pl/publikacje-55.html  

 

Telefony zaufania: 

• Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 801 199 990 
 

• Pomarańczowa Linia - program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci, które 

piją alkohol lub zażywają narkotyki. Po odbyciu konsultacji telefonicznej lub on-line, 

specjaliści pomogą dotrzeć do specjalistycznych placówek na terenie zamieszkania 

osoby zgłaszającej się 801 140 068 
Strona internetowa: https://pomaranczowalinia.pl/  

http://www.narkomania.org.pl/
http://www.kbpn.gov.pl/
https://cps.edu.pl/publikacje-55.html
https://pomaranczowalinia.pl/
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• Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111  
strona www: www.116111.pl  

 

• Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 

 

• Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawach Bezpieczeństwa Dzieci 

800 100 100  
strona www: https://800100100.pl/  

 

9.1. Poznań – gdzie uzyskać pomoc?  
 

Prezentowane poniżej listy placówek nie stanowią katalogu zamkniętego. Stan na: 

30.06.2021 r.  

Ośrodki Leczenia i Terapii Uzależnień 

 

• Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w 

Poznaniu 

 ul. Michała Sobeskiego 2 

60-579 Poznań,  

 tel. 61 868 72 27  

 tel. 61 867 98 04  

 tel. 61 867 98 03 

strona www: https://www.poznan.monar.org/  

 

• Caritas Poznańska  

ul. Rynek Wildecki 4a 

61-546 Poznań 

tel. 61 835 68 50 

e-mail: sekretariat@caritaspoznan.pl 

strona www: https://caritaspoznan.pl/informacja,-konsultacja,-wsparcie-dla-rodzin-z-

problemem-narkomanii 

http://www.116111.pl/
https://800100100.pl/
https://www.poznan.monar.org/
https://caritaspoznan.pl/informacja,-konsultacja,-wsparcie-dla-rodzin-z-problemem-narkomanii
https://caritaspoznan.pl/informacja,-konsultacja,-wsparcie-dla-rodzin-z-problemem-narkomanii
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• Medicor Poznań  

ul. Powstańców Wielkopolskich 4  

61-895 Poznań 

tel. 61 855 28 30  

e-mail: informacja@medicor-poznan.pl  

  

adres www: https://medicor-poznan.pl/ NSZOZ Termedica  

Os. Bolesława Chrobrego 101 

60-181 Poznań  

tel. 61 822 56 03 (budynek a) 

tel. 61 622 23 77 (budynek b) 

tel. 61 820 80 60 (budynek c) 

tel. 61 625 68 68 (budynek d) 

e-mail: przychodnia@termedica.pl 

strona www: http://termedica.pl/  

 

Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne 

• Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”  

ul. Swoboda 59  

60-389 Poznań  

tel. 61 648 60 32  

e-mail: sekretariat@cwr-poznan.pl  

strona www: https://cwr-poznan.pl/  

 

• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu (Centrala) 

ul. Cześnikowska 18 B,  

60-330 Poznań  

tel. 61 878 17 00/01 

tel. 61 878 17 26 (punkt obsługi klienta) 

e-mail: mopr@mopr.poznan.pl  

strona www: https://mopr.poznan.pl/  

 

mailto:informacja@medicor-poznan.pl
https://medicor-poznan.pl/
http://termedica.pl/
mailto:sekretariat@cwr-poznan.pl
https://cwr-poznan.pl/
mailto:mopr@mopr.poznan.pl
https://mopr.poznan.pl/
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• Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży „Klub”  

ul. Sienkiewicza 11  

60-816 Poznań  

tel. 61 843 33 98  

e-mail: centrumklub@m.poznan.pl  

strona www: https://bip.poznan.pl/bip/centrum-wspierania-rozwoju-dzieci-i 

mlodziezy-klub-w-poznaniu,1738/  

 

• Rodzinna Poradnia Psychologiczna „Na Śródce” (Pogotowie Społeczne) 

ul. Bydgoska 6/7 

61-123 Poznań 

tel. 61 870 57 70  

strona www: https://www.pogotowiespoleczne.org.pl/index.php  

 

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej naszego Centrum:  

www.cwr-poznan.pl, a także do polubienia naszego fanpage’a na Facebooku Centrum-

Wspierania-Rodzin-Swoboda, gdzie publikujemy informacje o najważniejszych dla nas 

wydarzeniach, a także zamieszczamy artykuły z krótkimi poradami dla rodziców, które ukazują 

się w ramach serii pt. „Pół godziny dla rodziny”, opracowywanych przez nasz Zespół. 

Zachęcamy także kontaktu e-mailowego, telefonicznego oraz osobistego ze specjalistami 

Klubu Dobrych Rodziców.  

mailto:centrumklub@m.poznan.pl
https://bip.poznan.pl/bip/centrum-wspierania-rozwoju-dzieci-i%20mlodziezy-klub-w-poznaniu,1738/
https://bip.poznan.pl/bip/centrum-wspierania-rozwoju-dzieci-i%20mlodziezy-klub-w-poznaniu,1738/
https://www.pogotowiespoleczne.org.pl/index.php
http://www.cwr-poznan.pl/


M. Tylenda 

10. Lista lektur i materiałów polecana dla rodziców  
 

1. Jędrzejko M.Z., Staśczak Z., „Narkotyki i dopalacze: co powinni wiedzieć rodzice?”, 

wydawnictwo Bellona. 

2. Hoffman B., „Narkotyki w kulturze młodzieżowej”, wydawnictwo Impuls. 

3. Jędrzejko M.Z., T. i T. Zagajewscy, „Rozpoznawanie zachowań narkotykowych. Podstawy 

pomocy przedmedycznej”, wydawnictwo Aspra. 

4. Grondas M., „O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii - poradnik dla rodziców”, 

materiał wydany w ramach kampanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 

„Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia nie do brania”, materiały bezpłatny, 

dostępny na stronie www.kbpn.gov.pl. 

5. McGill T., „Przezwyciężyć uzależnienie – poradnik dla rodziców”, wydawnictwo ZYSK i 

SK-A 

6. Van Laere K., „O narkotykach bez przesady”, materiał publikowany w latach 2015-2017 na 

stronie dopalaczeinfo.pl, wydane ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, materiał dostępny na stronie: www.kbpn.gov.pl. 

7. Juczyński Z., „Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców”, 

wydawnictwo lekarskie PZWL. 

8. Jakubowska B., Muszyńska D., Kidawa M., „Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem. 

Bliżej siebie dalej od narkotyków”, Poradnik dla rodziców, wydany ze środków Krajowego 

Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, materiał dostępny na stronie: www.kbpn.gov.pl.  

9. Kubica M., Gąsiorowski J., „Narkotyki – charakterystyka wybranych substancji”, 

Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach. 

10. Tębińska-Szumigraj E., „Współuzależnienie matek narkomanów”, Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010. 

11. Karpowicz, P., „Narkotyki. Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie?”, Instytut Wydawniczy 

Kreator, Białystok 2003. 

 

http://www.kbpn.gov.pl/
http://www.kbpn.gov.pl/
http://www.kbpn.gov.pl/


 

11. Bibliografia 
 

1. Bukowska B. i in., Informator dla rodziców, nauczycieli i pedagogów. Nowe narkotyki 

- dopalacze, poradnik dla rodziców wydany ze środków Krajowego Biura ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

2. Grondas M., O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii, poradnik dla rodziców, 

materiał wydany w ramach kampanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty – do leczenia do brania”; 

wersja elektroniczna dostępna na www.kbpn.gov.pl  

3. Jakubowska B. i in.., Szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem. Bliżej siebie dalej od 

narkotyków, poradnik dla rodziców, wydany ze środków Krajowego Biura ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

4. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Europejski raport 

narkotykowy 2020: Najważniejsze kwestie, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 

Luksemburg. 

5. Kubica M., Gąsiorowski J., Narkotyki. Charakterystyka wybranych substancji, 

Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, Katowice 2012. 

6. Naglik A., Fazy rozwoju uzależnienia od narkotyków, AION 2017. 

7. Niewiadomska I., Stanisławczyk P., Narkotyki, Lublin 2004. 

8. Strojnowski P., „Skutki zażywania narkotyków przez młodzież i dzieci” www.medjol.pl 

[dostęp: 30.06.21]. 

9. http://www.sokolka.policja.gov.pl/p13/prewencja/8214,Slang-narkotykowy.html,  

 

10. https://www.narkomania.org.pl/informator-o-narkotykach/slowniczek-slangu-

narkotykowego-dla-rodzicow/ 

  



 

 

12. Kim jesteśmy?  
 

Autorki niniejszej publikacji pracują jako pedagodzy w Klubie Dobrych Rodziców w Centrum 

Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu. Zajmują się wsparciem rodzin biologicznych, 

które borykają się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.  

 

Magdalena Piela – pedagog, edukator rodzinny - absolwentka studiów pedagogicznych 

(specjalność sądowniczo-penitencjarna oraz resocjalizacja z profilaktyką społeczną) na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie kończy studia psychologiczne. Stale 

podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział szkoleniach i konferencjach. W trakcie studiów 

pracowała jako wolontariusz w Kujawsko-Pomorskim Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół 

Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", odbyła także staż w Ośrodku Psychoterapii i Rozwoju 

Osobistego "REMEDIS PRO" w Toruniu. W pracy zawodowej zajmuje się wspieraniem rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych poprzez 

organizację specjalistycznych szkoleń oraz poradnictwo dla rodziców biologicznych. Posiada 

także doświadczenie w pracy z rodzicami dzieci narkotyzujących się oraz z osobami z 

zaburzeniami osobowości i nastroju. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji 

 

Marta Tylenda - pedagog, terapeuta pedagogiczny, socjoterapeuta, mediator rodzinny, 

asystent osób z niepełnosprawnością intelektualną, w trakcie uzyskiwania kwalifikacji w 

zawodzie pracownika socjalnego - absolwentka studiów pedagogicznych (specjalność – 

resocjalizacja) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kompetencje 

terapeutyczne i socjoterapeutyczne zdobywała w ramach studiów podyplomowych (kierunek: 

terapia pedagogiczna i socjoterapia), gdzie oprócz wiedzy merytorycznej nabywała także 

umiejętności praktyczne. Obecnie kontynuuje kształcenie na kierunku praca socjalna. 

Uczestniczy w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych z zakresu wspierania 

rodziny oraz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. W życiu zawodowym zajmuje się 

poradnictwem rodzinnym i wychowawczym, pracuje z dziećmi i młodzieżą, a także z osobami 

dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia. Swoją pracę poddaje 

regularnej superwizji. 
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