
Rzuć palenie razem z nami 
Światowy Dzień Rzucania Palenia 



Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia  

19 listopada 2020 w naszej szkole odbyły się trzy 

konkursy:  
✰ plakat promujący "Rzuć palenie razem z Nami" 

✰ prezentacja multimedialna "Światowy Dzień Rzucania 

Palenia" 

✰ test sprawdzający znajomość zagadnień związanych z 

paleniem tytoniu 



Plakat promujący  

"Rzuć palenie razem z Nami" 



 

 

Miejsce pierwsze: 

Amelia Baran kl. 1TRR 



Miejsce drugie: 

Małgorzata Szargut  

Kl. 4THŻ 



Miejsce trzecie: 

Adrian Wiatrowski     

kl. 2BS 



Oliwia Skrocka 

 

Agnieszka Szargut 
 

Paulina Szejn 

 

Natalia Stopa 



Prezentacja multimedialna 

"Światowy Dzień Rzucania 

Palenia" 

 



Miejsce pierwsze: 

Małgorzata Szargut 

kl. 4THŻ 
Miejsce drugie: 

Jagoda Dubojska 

kl. 4THŻ 
Miejsce trzecie: 

Malwina Praduń 

kl. 2TRH 1 
2 

3 



Test sprawdzający 

znajomość zagadnień 

związanych z 

paleniem tytoniu 

 



Miejsce 

pierwsze: 

Magdalena 

Olejarz kl. 4TRO Miejsce 

drugie: Natalia 

Stopa kl. 1THŻ 

Miejsce trzecie: 

Małgorzata Szargut 

kl. 4THŻ 

Natalia Każura kl. 

3TRO 

1 2 
3 



Dlaczego warto nie palić papierosów 

● Uczucie zmęczenia i niewyspania 

(gorsze dotlenienie organizmu) 

● Żółknięcie zębów, problemy 

stomatologiczne 

● Nieświeży oddech 

● Gorszy wygląd skóry, włosów i 

paznokci 

● Pogorszenie stanu zdrowia (częste 

zachorowania) 

● Szybsze starzenie się skóry 

● Smród papierosów (ręce, ubrania, 

mieszkanie….) 

● Strata czasu (20 szt. papierosów razy 

ok. 5 min palenia = 100 minut 

dziennie) 

● Koszty palenia  

● Dla kobiet 

▹ szybsze i łatwiejsze powstawanie 

▹ szybsza menopauza 

▹ trudniejsze zajście w ciążę 

● Dla mężczyzn 

▹ zmniejszenie płodności 

 



Bierne palenie bardziej szkodzi. 

Fakt 

Jeśli jesteś osobą niepalącą i przebywasz w 

towarzystwie palaczy, wdychasz razem z nimi 

dym tytoniowy, tym samym jesteś narażony na 

wszystkie szkodliwe skutki palenia. W czasie, gdy 

papieros tli się w popielniczce, lub palacz po 

prostu go trzyma, snuje się z niego delikatna 

smużka dymu. Uwaga! Jest on bardziej szkodliwy 

niż dym, którym zaciąga się palacz! Niższa 

temperatura spalania niż w czasie zaciągania się 

papierosem powoduje, że w bocznym strumieniu 

dymu tytoniowego jest 35 razy więcej tlenku węgla 

i 4 razy więcej nikotyny niż w dymie wydychanym 

przez osobę palącą. Oczywiście zawiera on 

również 7 tysięcy substancji toksycznych, tak jak 

dym wdychany przez osobę palącą. Bierne 

palenie powoduje takie same negatywne skutki 

zdrowotne, co aktywne palenie papierosów!  

Fakty i mity o paleniu papierosów 

Palenie uspokaja. 

Mit 

Zapalenie papierosa dostarcza 

psychoaktywnej nikotyny, która działa 

w mózgu na tzw. ośrodek 

przyjemności. Odczuwane jest 

uczucie przyjemnego pobudzenia, 

poprawa nastroju. Jest to jednak stan 

krótkotrwały. Kiedy sztucznie 

podniesiony poziom dopaminy 

spadnie osoba uzależniona zaczyna 

czuć dyskomfort (spowodowany jest 

brakiem uzależniającej nikotyny), 

który odczuwa jako stres. Wtedy 

pojawia się potrzeba palenia. Wiele 

palących osób mówi o „nerwowym 

życiu”, a tak naprawdę, to ciągłe 

wahania poziomu nikotyny powodują 

takie odczucia. 

 

Palenie papierosów 

cienkich, tzw. slimów lub 

słomek jest mniej 

szkodliwe. 

Mit 

Papierosy niezależnie od swojej 

szerokości zawierają tyle samo 

substancji toksycznych i ich 

szkodliwy wpływ na Twój 

organizm jest taki sam. 

Dodatkowo wiele osób palących 

cienkie papierosy ma złudne 

przekonanie, że są „mniej 

szkodliwe” i wypala ich więcej, 

lub głębiej się zaciąga dymem. 

 

 





Jak rzucić palenie 

http://jakrzucicpalenie.pl/ 

http://jakrzucicpalenie.pl/


Dziękujemy wszystkim 

uczestnikom za wzięcie 

udziału w konkursach. 

Zwycięzcom 

serdecznie gratulujemy 


