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 CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA  
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 
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W  bieżącym numerze naszej gazetki chcemy się zająć problematyką narkomanii. W tym artykule powiemy Wam czym są 
narkotyki, dowiesz się co powodują,  dlaczego należy ich się wystrzegać. Nasz artykuł tylko sygnalizuje ten problem, jeżeli 
jesteś zainteresowany więcej informacji zdobędziesz spotykając się z Młodzieżowymi Liderami Zdrowia (gabinet p. pedagog 
i psycholog). 
Narkotyki to substancję psychoaktywne niszczą hamulce, akie każdy ma w sobie. Na człowieka działają  w taki sposób, że go 
zniewalają. Są to środki chemiczne, które tak wpływają na układ nerwowy, że zmieniają samopoczucie, uczucia i nastrój,  

świadomość i zachowanie osoby, która je wzięła. To narkotyk decyduje o tym, jak osoba 
biorąca się czuje, co robi, jak się zachowuje. Mogą to być środki pochodzenia naturalnego 
(opium, liście, koki, konopie, grzyby halucynogenne), lub środki, które zastały syntetycznie 
wyprodukowane (amfetamina,  ecstasy, LSD), to także bardzo popularne ostatnio dopalacze. 
Narkotyk stwarza iluzję, że życie jest ciekawsze, bardziej przyjemne, powoduje, że  młody 
człowiek zapomina o tym wszystkim z czym mu źle. Dlatego zdarza się, że coraz częściej 
sięgają po narkotyki. Jest to najprostsza droga do uzależnienia, czyli momentu kiedy dany 
środek jest potrzebny jak coś bez czego nie można się obyć, zdobywa kontrolę  
i zniewala. Uzależnienie jest chorobą. Ten kto się uzależni, pozostanie na zawsze 
narkomanem. To prawda, że istnieje  możliwość zatrzymanie rozwoju choroby. Dokonać 

tego można przez leczenie i długotrwałą rehabilitacją, ale w psychice chorego zależność  od narkotyku pozostanie- to tak jak 
w alkoholizmie. Po skutecznej terapii alkoholik musi utrzymywać abstynencję i chociaż  przez kilka lat nie pije sam o sobie 
mówi: ”jestem alkoholikiem” kiedy przekonany o tym, że już jest zdrowy, sięgnie po alkohol, wszystko zacznie się od nowa. 
Wracają ciągi picia, czyli powraca choroba. Uwolnić się od niej można tylko dzięki powtórzeniu kuracji od nowa. 
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W DNIU 8 KWIETNIA O GODZ. 1100 UCZNIOWIE I KADRA NASZEJ 
SZKOŁY SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ DO ODWIEDZENIA NASZEJ 

PLACÓWKI. SERDECZNIE PRZYJMIEMY PRZYBYŁYCH GOŚCI. 
CZEKAMY NA WAS!  

PRZYJDŹCIE KONIECZNIE! 
SAMORZĄD SZKOLNY 
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