Interdyscyplinarne Studia Społeczne

Numer 1 (1), 2016

K a r o l J. S t r y j s k i
Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

Bezpieczeństwo w szkole i życiu
Sprawozdanie z konferencji „Bezpieczeństwo w szkole i życiu. Ograniczanie ryzyka
zażywania środków psychoaktywnych” organizowanej w Uczelni Nauk Społecznych
w Łodzi (30 stycznia 2016).
W dniu 30 stycznia 2016 roku w siedzibie Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, odbyło się
seminarium poświęcone problematyce ryzyka oraz zagrożeń wynikających z zażywania środków psychoaktywnych. W ramach szeroko dyskutowanej problematyki scholaryzacji, która
w ocenie poziomu zrównoważonego rozwoju społecznego odgrywa istotne znaczenie, analizie
poddawane są nie tylko elementy dydaktyki, ale także – w coraz większym stopniu – wychowania dzieci i młodzieży. Dzieje się tak między innymi dlatego, iż wiąże się to z bezpieczeństwem w ogóle, a w szkołach w szczególności. To po pierwsze. Po drugie zaś – za jeden z istotnych elementów gwarancji bezpieczeństwa w szkole uważa się także walkę z narkomanią
w środowisku dzieci i młodzieży. Oddzielnym a zarazem równie ważnym zagadnieniem, jest
problem zdrowotny młodego pokolenia. Tak rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, to
nie tylko kwestia odpowiedzialności szkoły i środowiska rodzinnego za skuteczność procesu wychowania, ale także potrzeba współpracy wyspecjalizowanych instytucji z pedagogami
i rodzicami oraz wsparcie psychologów, terapeutów itp.
Otwarcia obrad seminarium dokonała JM Rektor Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi –
dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska, która podkreśliła znaczenie tego typu inicjatyw w kreowaniu świadomości społecznej dotyczącej problematyki ograniczanie ryzyka zażywania środków psychoaktywnych.
Prawne aspekty konsekwencji grożących nieletnim, w tym także zakres realnej odpowiedzialności karnej w związku z sięganiem przez młodocianych po środki psychotropowe,
zaprezentowali funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi: komisarz Artur
Kawucha oraz aspirant sztabowy Arkadiusz Bujwicki („Aspekty prawne związane ze stosowaniem środków psychoaktywnych”). Przedstawiciele Policji podzielili się także swoimi
doświadczeniami w zwalczaniu narkomanii w środowisku uczniowskim oraz opowiadali
o swoim udziale w profilaktyce i uświadamianiu skutków zażywania narkotyków i dopalaczy przez osoby młodociane.
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Przed przerwą uczestnicy seminarium wysłuchali wzbogaconego prezentacją multimedialną
wykładu terapeuty – Marka Grondasa, związanego ze Stowarzyszeniem Monar w Łodzi („Aktualne problemy profilaktyki i terapii uzależnień”). Przedmiotem wykładu był zarys historyczny
rozwoju zjawiska narkomanii w Polsce, a także współczesne problemy związane z pomocą terapeutyczną udzielaną ludziom młodym, chcącym uwolnić się od nałogu i uzależnienia. W wypowiedzi tej nie brakowało akcentów krytycznych, które dotyczyły obowiązującego w naszym
kraju systemu zwalczania narkomanii i jej skutków. Z przedstawionych przez mówcę danych
statystycznych wynika, że ludzie młodzi (uczniowie, studenci) o wiele częściej sięgają po
tzw. dopalacze niż klasyczne narkotyki. Ta sytuacja utrudnia zwalczanie zażywania środków
psychotropowych. Wpływają na to zarówno niedoskonałe uregulowania prawne, jak i „pomysłowość” producentów tych środków, którzy z dużą częstotliwością zmieniają skład pojawiających
się na rynku dopalaczy.
Po wykładzie odbyła się dyskusja, która wywołała wśród uczestników seminarium wiele emocji.
Zdominowała ją problematyka roli rodziny oraz szkoły w pomocy młodzieży uzależnionej od
środków psychotropowych, w tym przede wszystkim tzw. dopalaczy, bo to po nie – jak wynikało
z informacji przedstawicieli policji i Monaru – najczęściej dziś sięgają ludzie młodzi, bardzo
szybko się uzależniając.
Po przerwie Grzegorz Stasiak, student kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne UNS zaprezentował referat, w którym przedstawił punkt widzenia ludzi młodych na problematykę dopalaczy
i narkotyków („Dopalacze i narkotyki a Ty – zagrożenia i profilaktyka oczami studenta”). Po
tej prezentacji znów odbyła się dyskusja, w której aktywny udział wzięli studenci oraz pedagodzy (zaproszeni nauczyciele z łódzkich szkół). Podczas wymiany poglądów i opinii zwrócono
przede wszystkim uwagę na niedostateczną skuteczność profilaktyki uzależnień oraz na potrzebę
lepszego współdziałają w tym zakresie szkoły i środowiska rodzinnego.
Ostatnim punktem seminarium była prezentacja dra Marka Cendrowskiego, wykładowcy UNS,
na temat różnorodności środków psychoaktywnych i stosunkowo łatwiej dostępności do narkotyków a szczególnie tzw. dopalaczy. Seminarium zakończyła prezentacja filmu pod tytułem
„Życie pod murem”, nawiązującego do problematyki konferencji. Według zapowiedzi władz
uczelni seminarium to zapoczątkuje cykl konferencji naukowych poświęconych problematyce
bezpieczeństwa.
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