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Program „Bezpieczna szkoła”  

Czas akcji: 28 listopada i 5 grudnia 

Miejsce akcji: Gimnazjum nr 24, pracownia nr 20 

Bohaterowie: klasa 3b  

Wydarzenie: konwersatorium na temat dopalaczy, narkotyków i tytoniu 

 

Dwie godziny wychowawcze w klasie 3b na przełomie listopada i grudnia przeznaczyliśmy  na 

realizację jednego z zadań projektowych. Mieliśmy się zmierzyć z problemem: Czy można się 

bronić  przed tytoniem, dopalaczami i narkotykami? A jeżeli tak, to jak?  

Prace rozpoczęliśmy od zidentyfikowania przeciwnika. 

 

                                                                         

    

Dopalacze to potoczna nazwa produktów (często 

syntetycznych) zawierających substancje 

psychoaktywne. Ich zadaniem jest możliwie 

najwierniejsze odtworzenie efektu  

narkotycznego.  

Tytoń jest rośliną z rodziny psiankowatych. 

Podczas palenia powstaje dym, w którym 

najbardziej niebezpieczne dla człowieka są 

nikotyna i jej pochodne. 

Narkotyki to potoczna nazwa 

niektórych substancji odurzających 

działających na ośrodkowy układ 

nerwowy. Działają na mózg człowieka – 

pobudzają, otępiają, uspokajają, 

wywołują omamy. Uzależniają, 

wyniszczają psychicznie i fizyczne. 
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Po zdefiniowaniu podstawowych pojęć przystąpiliśmy do postawienia tezy, która była 

odpowiedzią na postawione pytanie. Czy można się przed tytoniem, dopalaczami i 

narkotykami skutecznie bronić? 

W właściwie jednocześnie padły 2 odpowiedzi (spontanicznie i dość śmiało): 

 

 , która to odpowiedź wydała nam się oczywista, politycznie poprawna, 

może nawet banalna, może trochę jak pobożne życzenie…  

i 

, które wybrzmiało dość głośno, zabrzmiała pewnie i 

arogancko, niepokojąco, a może po prostu przekornie… 

3b samodzielnie podzieliła się na grupy, biorąc pod uwagę trochę sympatie i antypatie, 

topografię klasy i prośbę wychowawcy o równowagę liczebną. Żeby uzyskać efekt  

zaskoczenia, grupy wylosowały sobie punkt widzenia, dla którego trzeba było poszukać 

uzasadnienia.  
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Grupa koedukacyjna sprawnie zabrała się do działania. Ich tytułowe „Tak” zostało zapisane 

cienką kreską, delikatnie. Dziewczęta przejęły inicjatywę. Zwłaszcza 4 w centrum zdjęcia. 

Mimo że temat był poważny, dyskutowały ze sobą w przyjaznej atmosferze. W chwilach 

zastoju zadawały sobie pytania pomocnicze typu: Sandra, a ty dlaczego nie bierzesz? 

Dominika, a dlaczego bardzo byś pilnowała swojej Coli w dyskotece? 

 

Arkusz szarego papieru dość szybko się zapełnił dowodami na to, że można się bronić przed 

używkami, że wystarczy tylko lub że trzeba aż:  
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Grupa chłopców potrzebowała trochę więcej czasu, żeby dojść do wspólnych wniosków. 

Właściwie Radek zaczął od refleksji, że temat jest nudny (takie słowo wytrych, kiedy trzeba 

podjąć wyzwanie; podobnie jak „to jest głupie/ bez sensu”, gdy coś wymaga wysiłku)). 

Koledzy nie podchwycili jednak tej myśli, dyplomatycznie milcząc. Oko aparatu 

fotograficznego wyraźnie ich krępowało. Oko taktownie usuwało się więc w cień. Im było 

dalej, tym coraz śmielej odzywali się Denis i Kamil. 

 

Radek postanowił szukać wsparcia w Internecie, ale nawoływania wychowawcy o wyższości 

samodzielnego myślenia nad bezmyślnym kopiowaniem przyniosły efekty.  

Mowa ciała (od lewej) Pawła, Bartka, Grześka i Denisa chyba sugeruje, że zadanie nie 

należało jednak do najłatwiejszych. 
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Entuzjasta serfowania w sieci przyjął na siebie rolę sekretarza grupy. Nagłówkowe „Nie” nie 

pozostawiało złudzeń (nawet zostawiło swój ślad na ławce) – chłopcy dla tej stanowczej tezy 

za wszelką cenę postanowili znaleźć argumenty. I kilka znaleźli. A dokładnie sześć.  

 

 

Przyjęli założenie, że trudno się oprzeć tym (pozornie) atrakcyjnym specyfikom, dzięki 

którym człowiek zyskuje (złudne) poczucie wolności, mocy, odprężenia.  

Każda z grup w posumowaniu jednogłośnie stwierdziła, że gdyby im przyszło realizować 

zadanie grupy przeciwnej, byłoby im o wiele łatwiej. 

 

Wyniki pracy w grupach na zakończenie pierwszej lekcji zawisły dumnie na tablicy. Kto raczej 

się przysłuchiwał, ten miał do spełnienia inne zadanie – montaż i prezentację wniosków.  
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Głos zabrali więc na kolejnej lekcji Paweł i Bartek. 
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Proporcje nie pozostawiają wątpliwości. Gimnazjaliści z 3b z najdalej na północ wysuniętej 

dzielnicy Zabrza są przekonani lub dali się kolegom przekonać, że nikotynie, dopalaczom i 

narkotykom można mówić „nie”. 

Co może ich/nas w tym wspierać? Silna wola, asertywność, troska o własne zdrowie, chęć 

bezpiecznej zabawy, religia, troska o bliskich, zainteresowania i pasje, oszczędność, miłość i 

przyjaźń do samego siebie, wsparcie i pomoc bliskich… 

W komentarzach do zaprezentowanych argumentów pojawiły się różne głosy. Dominika np. 

była zdania, że człowiek w życiu powinien spróbować wszystkiego. Grzegorz się z tym nie 

zgodził, stwierdzając, że w życiu trzeba kierować się zdrowym rozsądkiem i niepotrzebnie nie 

narażać na niebezpieczeństwo. 

 

PS 

Dla mnie (wychowawcy) niewątpliwą zaletą tych zajęć był fakt, że uczniowie mówili o sobie i 

do siebie, że propozycje, które pojawiły się na arkuszach szarego papieru, należały do nich. 

Na pewno mają świadomość zagrożeń, jakie niosą ze sobą używki. To do nich w przyszłości 

(mam nadzieję, że w przyszłości) należeć będzie wybór. Mam nadzieję, że będzie on trafny. 

 

 


