
Klasa Ia   Technik Hotelarstwa/ Technik Pojazdów Samochodowych 

Wychowanie do życia w rodzinie - 28.05.2020 r. 

Temat: Kochasz życie? Nie bierz. 

Nauczę się: przyczyn sięgania przez młodych ludzi po używki; opisać zjawisko uzależnienia od 

środków chemicznych; wskazać szkodliwość chemicznych środków uzależniających; 

uzasadnić, dlaczego życie bez nałogów jest życiem wygranym; wskazać na czynniki chroniące 

przed uzależnieniem. 

Nikt z ludzi nie chce przegrać swojego życia. Nikt nie chce, by jego życie stało się pasmem 

porażek i cierpienia. Każdy z nas chce być szczęśliwy, każdy marzy o tym, by wygrać życie, by 

zasmakować satysfakcji, miłości i radości. Często chcielibyśmy też wygrać  życie w łatwy 

sposób, czyli bez wysiłku, bez stawiania sobie trudnych wymagań. Tymczasem doświadczenie 

potwierdza, że nie istnieje łatwe szczęście. Gdyby łatwe szczęście istniało, wtedy nie byłoby 

wśród nas ani jednego człowieka nieszczęśliwego, osamotnionego, bezradnego, 

uzależnionego, zrozpaczonego. Musimy zatem wybierać między łatwą porażką a trudnym 

zwycięstwem.  

Nakreślone cele życiowe, realizacja marzeń, budowanie trwałych związków, rzetelne 

pełnienie ról, kierowanie się wartościami, dbanie o zdrowie oraz jakość życia nadają mu sens 

i pomagają osiągnąć satysfakcję, spełnienie i radość. Długa jest też lista tego, co przeszkadza i 

utrudnia osiągnąć życiową satysfakcję. Szczególne miejsce na tej liście zajmują uzależniające 

substancje psychoaktywne, takie jak: napoje energetyczne, alkohol, narkotyki, dopalacze, 

papierosy. Agresja, przemoc, utrata zdrowia czy życia, żal i rozczarowanie czy zachowania 

przestępcze mają swoje źródło w uzależnieniach. 

Ryzyko uzależnienia zmniejszają przebadane i uznane przez psychologów tak zwane czynniki 

chroniące, takie jak: 

- satysfakcjonujące relacje z rodzicami; 

- dobre funkcjonowanie w szkole; 

- umiejętność rozwiązywania problemów, optymizm, odpowiedzialność; 

- przynależność do konstruktywnej grupy rówieśniczej; 

- praktyki religijne; 

- polityka kulturalna i społeczna (np. dostępność do dóbr kultury, ośrodków zdrowia, niski 

poziom akceptacji przemocy). 

Należy pamiętać, że z każdym uzależnieniem można wygrać. Pod warunkiem, że uzna się 

swoją chorobę i skorzysta z profesjonalnej pomocy. 



Napoje energetyczne dostarczają na jakiś czas dużej dawki energii oraz poprawiają uwagę i 

koncentrację. Nie są jednak zalecane przez lekarzy i dietetyków, gdyż wywołują skutki 

uboczne, zagrażające zdrowiu i życiu. Zwiększają ryzyko zawału serca oraz nasilają agresję 

wśród młodzieży.  

Regularne przyjmowanie napojów energetycznych prowadzi do uzależnienia. 

Alkohol uszkadza nie tylko narządy wewnętrzne. Wpływając również na psychikę, powoduje 

zmiany zachowania, myślenia, spadek krytycyzmu i skrycie, ale systematycznie, prowadzi do 

uzależnienia. Brak kontroli zachowań i wybuchowość prowadzi nierzadko do przemocy. 

Wczesne doświadczenia z piciem powodują znaczny wzrost ryzyka uzależnienia. 

Uzależnienie od narkotyków to nie jedyny efekt ich zażywania. Narkotyki wpływają nie tylko 

na funkcjonowanie narządów, lecz także zmieniają psychikę człowieka.  

Najwyżej kilka procent narkomanów wychodzi z uzależnienia i ratuje sobie życie. 

Dopalacze są groźne jak muchomory. Najgroźniejsze są te, które zawierają  śmiertelne 

alkaloidy, takie same, jak w trujących muchomorach. Ten, kto kupuje takie preparaty, 

podpisuje na siebie wyrok śmierci. Na ratunek często jest za późno, ponieważ lekarz nie 

znając trucizny, nie wie jak leczyć. 

Obecnie dopalacze są traktowane jak narkotyki i zarówno za ich posiadanie, jak i 

rozprowadzanie grozi kara więzienia. 

Zastanów się nad skutkami palenia papierosów i odpowiedź na pytanie: Co grozi palaczowi? 

 

 


