
 

 

 

Temat: Zabójcza moda – papierosy. Zjawisko palenia papierosów wśród młodzieży. 

 

Dzisiejszą lekcję poświęcimy na przeanalizowanie tematu papierosów wśród młodych ludzi. Zbadamy 

dlaczego coraz więcej nastolatków szuka ukojenia w „dymku”, jakie konsekwencje niesie za sobą 

palenie, jak wpływa na zdrowie, wygląd i psychikę. 

 

Jak wskazują badania, większość ludzi zaczyna palić tytoń przed ukończeniem 18. roku życia, oznacza 

to, że około 250 mln obecnie palących młodych osób może umrzeć w przyszłości z powodu chorób 

odtytoniowych. 

Codziennie w Polsce zaczyna palić około 500 nieletnich chłopców i dziewcząt. W skali roku daje to 

liczbę 180 000 młodocianych do 18. roku życia, którzy wpadli w „szpony” nałogu. Szacuje się, że 

dzieci w Polsce wypalają rocznie około 4 mld sztuk papierosów. Do kontaktu z papierosami przyznaje 

się aż 70% uczniów w wieku 12 lat, ale jak wynika z przeprowadzonych badań, po papierosa często 

sięgają dzieci w wieku 8 lat, a bywa, że i w wieku 5 lat. Im wcześniej dana osoba sięga po papierosa, 

tym dłużej pozostaje nałogowym palaczem. Przy tendencji do zmniejszania się w ostatnich latach 

częstości palenia wśród dorosłych, wzrasta odsetek palaczy wśród młodzieży. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jakie są najczęstsze przyczyny wpadania w szpony tego nałogu? 
 
Młodzi ludzie, którzy sięgają po papierosy, zwykle w ten sposób chcą zaimponować rówieśnikom. 
Wydaje im się, że dzięki papierosowi wyglądają doroślej. Liczą na akceptację otoczenia. Niekiedy w 
towarzystwie, w którym palenie jest normą, osoba niepaląca narażona jest na drwiny i wykluczenie z 
grupy. Bardzo często po papierosy sięgają dzieci, które nie odnajdują się w swojej rzeczywistości – 
niczym się nie wyróżniają, źle radzą sobie z niepowodzeniami w szkole i wśród rówieśników. W ich 
przypadku papieros ma zrekompensować wszystkie braki. Młodzi palacze zapytani o przyczynę 
palenia papierosów twierdzą, iż palenie ich uspokaja i odpręża. Prawdą jest, że życie nastolatków 
bywa trudne i stresujące. Papieros pomaga im odreagować, poradzić sobie z niepowodzeniami i 
stresem. Naukowcy wskazują, że na uzależnienie od nikotyny bardziej podatni są młodzi ludzie ze 
skłonnością do depresji i zachowań agresywnych. Oszacowano, że lęk może im towarzyszyć nawet 
przez 45-60% czasu, a to oznacza, że muszą z nim żyć na co dzień. To sprawia, że są bardziej skłonni 
do szukania ukojenia w nałogu nikotynowym. 
Kolejną bardzo ważną przyczyną palenia papierosów przez młodzież jest łatwy dostęp do papierosów 
i wzorzec przekazywany w rodzinie. Dziecko, które wychowuje się wśród palaczy często wyrabia w 
sobie przyzwolenie na takie zachowanie. Wydaje mu się, że papierosy to nic złego. Poza tym 
przyzwyczajenie do dymu tytoniowego sprawia, że pierwsze doświadczenia z papierosem nie 
wywołują tak negatywnych skutków, jak w przypadku dzieci, które nie są do niego przyzwyczajone. 
Ponadto dziecko często naśladuje rodziców we wszystkim, co robią. Jeśli więc palą, dlaczego ono 
miałoby nie palić? Jak zaś wierzyć palącym rodzicom, którzy przekonują swoją pociechę, że papierosy 
szkodzą i nie należy ich palić?  

Warto również zwrócić uwagę na powszechną dostępność papierosów. Można je kupić w kiosku lub 
choćby podebrać rodzicom. Osoby, które sprzedają papierosy nieletnim przyczyniają się do 
kultywowania tego szkodliwego nałogu. Na decyzję o rozpoczęciu palenia przez młodocianych bez 
wątpienia wpływają reklamy, które firmy tytoniowe kierują do tej grupy wiekowej. Mimo że żadna 
z firm tytoniowych nigdy nie przyznała otwarcie, że kieruje swoje bardzo skuteczne kampanie 
marketingowe do dzieci, to decyzja o rozpoczęciu palenia przez młodocianych jest często 
podejmowana pod ich wpływem. 

Wpływ palenia papierosów na psychikę. 

Skoro palenie i struktura mózgu są powiązane, być może nie powinna mocno dziwić korelacja między 
nikotynizmem a niektórymi zaburzeniami psychicznymi u młodych ludzi. Bo takie niestety także 
istnieją. Naukowcy z Akademii Finlandii zauważyli, że wypalaniu co najmniej 10 papierosów dziennie 
towarzyszy większe zagrożenie psychozami. Szczególnie, jak się okazało, dotyczy to właśnie osób. 
które zaczęły palić przed trzynastym rokiem życia. Codzienne palenie i duże ilości wypalanego tytoniu 
są niezależnie powiązane z ryzykiem pojawienia się psychozy. 
Jak wiadomo jest to nałóg bardzo nadwyrężający stan domowego budżetu, co niekiedy doprowadza 
do stresu, stanów lękowych i zaburzeń nastroju.  

Wpływ palenia papierosów na zdrowie. 

Palenie papierosów to jeden z głównych czynników chorób: układu sercowo – naczyniowego, układu 
oddechowego oraz nowotworów. Na wystąpienie niektorych z nich wpływa również zmniejszona 
odporność będąca konsekwencją nałogu. Dym papierosowy ma też negatywne działanie na: błonę 
śluzową układu pokarmowego, układ nerwowy, pęcherz moczowy i nerki. Wykazuje właściwości 
alergizujące i ogranicza fukcje immunologiczne, obniżając odporność przeciw bakteriom i wirusom.  



Przewlekła obturacyjna choroba płuc to jedna z możliwych konsekwencji palenia papierosów. Polega 
ona na ograniczeniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Jest to proces trudny do 
odwrócenia. Charakteryzuje się postępującym przebiegiem. Wynika z nieprawidłowej odpowiedzi 
zapalnej płuc na szkodliwe związki zawarte w dymie tytoniowym. W konsekwencji nawet przy 
niewielkim wysiłku fizycznym oskrzela nie są w stanie dostarczyć do płuc odpowiedniej ilości 
powietrza. Choroba objawia się: dusznością, przewlekłym kaszlem oraz przewlekłym odkrztuszaniem 
pwłociny. Przewlekłą obturacyjną chorobą płuc zagrożeni są także palacze bierni.  

Badania nie pozostawiają złudzeń. Niemalże 90% zachorowań na raka płuc jest konsekwencją palenia 
tytoniu. Nałóg ten może też prowadzić do nowotworu krtani. Każdy papieros to ponad 40 substancji 
o właściwościach rakotwórczych. Podwyższają ono ryzyko wystąpienia nowotworów złośliwych o 30 
– 40%.  

Palenie papierosów w ciąży jest zagrożeniem nie tylko dla kobiety, ale przede wszystkim dla 
rozwijającego się dziecka. Prowadzi ono do podniesienia stężenia tlenku węgla oraz nikotyny w 
obydwu organizmach. W efekcie powoduje niedotlenienie płodu. Nikotyna ogranicza przepływ krwi 
w krążeniu matczyno – łożyskowym. Skutkuje to ograniczeniem wzrastania dziecka i zagrażającym 
przedwczesnym oddzieleniem łożyska. U kobiet palących papierosy w ciąży zwiększa się ryzyko: 
łożyska przodującego, poronienia i przedwczesnego pęknięcia błon płodowych. Dzieci matek palących 
papierosy charakteryzują się: wyższym wskaźnikiem zachorowalności i śmiertelności, mniejsza masą 
urodzeniową. 

Dym nikotynowy ma również negatywny wpływ na układ pokarmowy. Może stać się przyczyną m.in. 
wrzodów żołądka lub przepukliny jelitowej. Ponadto doprowadza do zmniejszenia się gęstości kości, 
co z kolei skutkuje osteoporozą. Dzieje się tak, ponieważ wraz z dymem przedostaje się do naszego 
organizmu kadm, który powoduje wzmożone wydalanie wapnia wraz z moczem oraz ograniczenie 
produkcji witaminy D w organizmie. Wśród skutków palenia znajdziemy także choroby atakujące 
wzrok. Wyróżnić należy tu m.in. zaćmę (kataraktę), która w swej skrajnej formie może doprowadzić 
do ślepoty, a także nadmierne łzawienie, zapalenie spojówek i podrażnienie oczu wywołane dymem. 

Wpływ palenia papierosów na zdrowie widać także w sferze zdrowia seksualnego. Nikotyna może 

doprowadzić do trudności z erekcją, zmniejszyć ilość plemników zawartych w spermie, a nawet 

wywołać impotencję. Natomiast w czasie ciąży zwiększone jest niebezpieczeństwo poronienia lub 

przedwczesnego porodu, a także wystąpienia ciąży rozwijającej się poza jamą macicy. Dzieci, których 

matki paliły podczas ciąży, mogą mieć również problemy z układem immunologicznym. 

Wpływ palenia papierosów na wygląd. 

Palenie szkodzi nie tylko płucom. Związki zawarte w dymie tytoniowym wpływają też na skórę i nie 

jest to wpływ korzystny. Nie chodzi tylko o to, że palacze szybciej się starzeją. Nikotyna i spółka 

upośledzają syntezę włókien kolagenowych i elastynowych, w efekcie czego skóra traci jędrność i 

sprężystość. Dym tytoniowy obniża poziom witamin A, C i E o działaniu antyutleniającym, 

wpływających na elastyczność i regenerację skóry. U palaczy ubytek witaminy E z krwi jest dwa razy 

szybszy niż u osób niepalących. Nikotyna wywołuje skurcz naczyń krwionośnych, co uniemożliwia 

prawidłowe dotlenienie i odżywienie tkanek skóry. Wypalenie jednego papierosa powoduje stan 

skurczu utrzymujący się nawet do 90 minut. Przepływ krwi zmniejsza się o jedną czwartą, a krążący 

we krwi tlen zastępowany jest toksycznym tlenkiem węgla. Powstaje chroniczne niedokrwienie i 

niedożywienie skóry. Dlatego w miarę przybywania wypalonych paczek papierosów na koncie skóra 

staje się cieńsza, słabsza i gorzej się goi. 



 

 

Większość pozytywnych odczuć, jakie rzekomo towarzyszą paleniu papierosów, wiąże się tak 

naprawdę z zaspokojeniem głodu nikotynowego, którego nie byłoby, gdyby nie nałóg. Gdy ma się z 

jednej strony tę świadomość, z drugiej strony zaś widzi się nie tylko mnogość przeciwwskazań w 

sferze ekonomicznej i estetycznej, ale przede wszystkim ogrom niebezpieczeństw czyhających na 

ludzkie zdrowie i życie, to wynik bilansu zysków i strat związanych z paleniem wydaje się oczywisty. 

Powody do rzucenia palenia dostarczone przez medycynę nie pozostawiają złudzeń: palić nie warto! 

 

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam na e-dziennik, 

Pozdrawiam, 

Artur Paterek 

 


