XI Międzygimnazjalna Debata Młodzieży
„Uzależnienia – dorosłość czy naiwność?”
31 maja w Gimnazjum nr 2 w Orzeszu - Zawadzie miało miejsce XI już spotkanie
młodzieży odbywające się w ramach działań profilaktycznych realizowanych przez szkolną
grupę PaT - Profilaktyka a Ty. Udział w nim wzięło 80 uczniów z gimnazjów z Zawady,
Orzesza, Gardawic i Ornontowic.
Celem debaty jest integracja i profilaktyczne działania rówieśnicze, poznanie się młodzieży
z różnych środowisk, bycie ze sobą również po to, by „odczarowywać” tematy, które zwykle
nie goszczą w rozmowach nastolatków.
Tematem tegorocznej debaty były uzależnienia i ich wpływ na życie nastolatków.
Debata rozpoczęła się od spotkania z policjantami z Komendy Powiatowej Policji
w Mikołowie podkom. Marcinem Bińkiem oraz sierż. Arturem Ceranem, którzy rozmawiali
z młodzieżą o „nastoletniej odpowiedzialności”. Następnie Dariusz Pietrek ze Śląskiego
Centrum Profilaktyki w bezpośredni sposób opowiedział młodym ludziom o uzależnieniach
behawioralnych. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali krótkie przedstawienie „Alkohol,
narkotyki, przemoc” nawiązujące do tematu debaty.
W części warsztatowej, prowadzonej przez pedagogów i psychologów naszych szkół,
młodzież poszukiwała argumentów przemawiających na korzyść lub niekorzyść sięgania
po środki uzależniające oraz świadczących o zagrożeniu uwikłaniem się w sieć zachowań
i nawyków, które szybko mogą stać się uzależnieniem. Wyniki pracy zaprezentowane zostały
w trakcie zaciekłej i emocjonującej dyskusji na argumenty.
Młodzi ludzie doszli do wniosku, że nie jest dzisiaj możliwe odseparowanie się od alkoholu,
dopalaczy, papierosów czy narkotyków, których zdobycie nie wymaga trudności, jak też
niemożliwe jest całkowite unikniecie korzystania z Internetu lub telefonu komórkowego,
jednak ważne jest, abyśmy podejmując wszelkie decyzje, byli w pełni świadomi zysków
i strat, jakie te zachowania za sobą pociągają.
Spotkanie podsumowano stwierdzeniem, że środki uzależniające i zachowania mogące
przerodzić się w uzależnienie, na pewno nie znikną z naszego życia, jednak ważne jest żeby
każdy z nas z pełną świadomością i odpowiedzialnością podejmował własne decyzje wiedząc,
co może zyskać, a co stracić decydując się na podjęcie zachowań ryzykownych.
Debata przeprowadzona została we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mikołowie,
Śląskim Centrum Profilaktyki w Chorzowie i Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych w Orzeszu.
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