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W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym, pragniemy wszystkich Państwa zachęcić do 
włączenia się w kampanię społeczną zainicjowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych pn. „Dopalacze 
kradną życie”.  
           Kampania ta łączy wszystkie osoby i instytucje, którym zależy na walce z tymi niebezpiecznymi 
substancjami oraz zagrożeniami jakie niosą. Jej celem jest uświadamianie młodych ludzi                              
o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy  - naszą młodzież powinnyśmy chronić          
w sposób szczególny. 
 Dlatego zwracamy się do Państwa jako doświadczonych pedagogów obdarzonych wyjątkową 
wrażliwością ze szczególnym apelem. 
            Okres dorastania to okres buntu, trudnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Młodzi ludzie 
szukają szybkich rozwiązań na pojawiające się problemy, sposobów na pozornie dobrą zabawę, nudę lub 
zaspokojenie własnej ciekawości, niektórzy chcą za wszelka cenę zaistnieć w grupie, zaimponować 
znajomym, zyskać ich uznanie  i akceptację, nieśmiali pragną dodać sobie odwagi. 
 Niemal każdego dnia pojawiają się informacje o kolejnych zatruciach często bardzo młodych ludzi, którzy 
dla tych powodów ryzykują utratę zdrowia, a nawet życia. 
               Codzienna praca z młodzieżą sprzyja prowadzeniu rozmów, debat, być może polemik, w trakcie 
których możecie Państwo podkreślać szczególne niebezpieczeństwa związane z dopalaczami.                    
Te  zagrożenia to nie tylko utrata lub uszczerbek na zdrowiu, to także uzależnienie, złe samopoczucie, 
często irracjonalne zachowanie, którego skutków nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć. Pod wpływem 
środków psychoaktywnych młody człowiek może stać się ofiarą przestępstwa (kradzieży, pobicia, a nawet 
zgwałcenia), może także sam dopuścić się zachowań niezgodnych z prawem, agresji skierowanej wobec 
innych jak i samego siebie, nie jest w stanie kontrolować swoich zachowań. Często także i po ustaniu 
widocznych objawów odurzenia mogą pojawić się stany lękowe, senność, apatia, zmiany nastrojów 
uniemożliwiające normalne funkcjonowanie w codziennym życiu.  
 W codziennej pracy macie Państwo możliwość i możecie zaobserwować szczególnie niepokojące 
zachowania i reagować na nie. I z tą prośbą zwracamy się właśnie do Was, nie ignorujcie sygnałów 
ostrzegawczych, nie czekajcie aż sytuacja sama się rozwiąże, powiadamiajcie rodziców, podejmujcie 
wspólne działania z pedagogiem szkolnym, informujcie sąd rodzinny, Policję, Państwową Inspekcję 
Sanitarną.  Obecnie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii zdelegalizowała posiadanie, 
wytwarzanie i handel dopalaczami stawiając je na równi z narkotykami. Mimo to zdarza się, że dopalacze 
sprzedawane są nielegalnie, szczególnie poprzez internet,  poprzez kurierów, którymi niestety mogą okazać 
się także sami uczniowie i wówczas niebezpieczeństwo jest największe. Bowiem handel, nakłaniane do 
spożycia, udostępnianie zabronionych substancji psychoaktywnych stanowi przestępstwo. Dlatego tak 
istotne jest ustalenie już na początku roku kluczowych norm panujących w szkole, które muszą być 
przestrzegane i egzekwowane. 

Zatem jeszcze raz apelujemy, nie dajmy szans przestępcom, chrońmy naszą młodzież, obserwujmy, 
słuchajmy, interesujmy się tym, co, gdzie i z kim robią. Reagujmy w przypadku zagrożenia, bo to nasz 
obowiązek  i odpowiedzialność za bezpieczeństwo młodych ludzi, na które każdy z nas może mieć wpływ. 

Wszelkie informacje można zdobyć na stronach kampanii. 
Życząc Państwu samych sukcesów w nowym roku szkolnym, pamiętajcie : 
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