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Wobec problemu szerz¹cej siê plagi palenia tytoniu wœród nastolatków, konieczne
jest podejmowanie dzia³añ z zakresu profilaktyki nikotynowej, skierowanej do dzieci
i m³odzie¿y w wieku 11–15 lat, promuj¹cej zdrowy tryb ¿ycia, wolny od na³ogów.
Jedynie permanentna edukacja, wychowanie do postaw zdrowotnych, a przede
wszystkim w³aœciwy wzór, p³yn¹cy od doros³ej spo³ecznoœci: rodziców, nauczycieli,
daje nadziejê na zdrow¹ przysz³oœæ naszych dzieci.
Proponujê kilka form profilaktyki zdrowotnej, skierowanych w³aœnie do nastolatków. Ich zaanga¿owanie w proces twórczy podejmowanych dzia³añ bêdzie
zaspokaja³ potrzebê aktywnoœci spo³ecznej oraz stworzy mo¿liwoœæ bezpoœredniej
edukacji w tym zakresie. Dzia³ania te zwiêkszaj¹ równie¿ œwiadomoœæ spo³eczeñstwa
na temat szkodliwych skutków palenia tytoniu oraz koniecznoœæ wyeliminowania dymu
tytoniowego ze swojego œrodowiska.
Gor¹co zachêcam do podejmowania tego tematu podczas zbiórek dru¿yny, na
obozie, podczas ferii zimowych a tak¿e w ka¿dym œrodowisku waszej aktywnoœci,
w którym dostrzegacie problem nikotynizmu. Pamiêtajcie o swoim zdrowiu i dobrym
samopoczuciu waszych najbli¿szych i przyjació³.

phm. Katarzyna Wierzbicka
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MAMO, TATO, RZUÆ PALENIE!
DOMOWA KAMPANIA
ANTYNIKOTYNOWA
W czym tkwi problem?
W 1995 roku 44% populacji by³o nara¿one na bierne palenie w œrodowisku
domowym, a 41% w miejscu pracy. W domu na mimowolne wdychanie dymu
papierosowego osoby niepal¹ce nara¿aj¹ g³ównie najbli¿si cz³onkowie rodziny, przede
wszystkim ma³¿onkowie lub rodzice.
Dzieci mieszkaj¹ce z pal¹cymi rodzicami s¹ ofiarami wymuszonego, biernego
palenia. W ten sposób wzrasta liczba zagro¿eñ dla zdrowia i prawid³owego rozwoju
dzieci w wieku szkolnym. Jest to bardzo wa¿ny okres w kszta³towaniu postaw, mog¹
siê bowiem w tym czasie kszta³towaæ tolerancyjne postawy wobec tytoniu, a to
oznacza pocz¹tek trwaj¹cego kilka lat procesu uzale¿nienia od nikotyny.
Jeœli nie chcecie przebywaæ w dymie tytoniowym i zale¿y wam na zdrowiu
waszych najbli¿szych – przeprowadŸcie domow¹ kampaniê antynikotynow¹.
Etap I
Na pocz¹tek napiszcie list do bliskiej wam osoby, która ma problem z na³ogiem
nikotynowym. Piszcie o tym, ile ta osoba dla was znaczy, jak bardzo zale¿y wam na
jej zdrowiu i dobrym samopoczuciu, co czujecie widz¹c lub przebywaj¹c w jej
towarzystwie, gdy pali papierosy, jak na bierne palenie reaguje wasz organizm.
Zwróæcie równie¿ uwagê na skutki palenia pod wzglêdem zdrowotnym,
socjologicznym i wreszcie ekonomicznym.
Pamiêtajcie, ¿e jest to problem rodzinny, dotyczy nie tylko osoby pal¹cej, ale
wszystkich domowników. List powinien byæ delikatny, ma wyra¿aæ wasze uczucia
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i odczucia zwi¹zane z problemem, a jednoczeœnie deklarowaæ chêæ niesienia pomocy,
wsparcia w trudnych sytuacjach.
Etap II
Dostarczenie (podsuwanie) palaczowi prasy fachowej i materia³ów edukacyjnych
o skutkach palenia i metodach walki z na³ogiem. Wspólna lektura bêdzie elementem
³¹cz¹cym obie strony. Na jej podstawie mo¿ecie skonstruowaæ dietê dla utrzymania
dobrej sylwetki i zdrowia w procesie odwykowym. Materia³y takie otrzymacie w ka¿dej
poradni antyuzale¿nieniowej, przychodni lekarskiej. O informacje zapytajcie
pielêgniarkê w szkole lub poszukajcie w Internecie pod adresem www.rzucpalenie.pl.
Bibliografia:
n Jak rzuciæ palenie, prof. Witold Zatoñski
n Cud zdrowotny nad Wis³¹, prof. Witold Zatoñski
n Palenie tytoniu w Polsce: Postawy, nastêpstwa zdrowotne i profilaktyka, pod

redakcj¹ Witolda Zatoñskiego i Krzysztofa PrzewoŸniaka
Etap III
Zorganizowanie grupy wsparcia. Zachêt¹ do podjêcia próby zerwania z na³ogiem
mo¿e byæ rozmowa z kimœ, kogo wasz palacz darzy sympati¹ i szacunkiem.
Zorganizujcie spotkanie z krewnym, któremu uda³o siê zwalczyæ na³óg. Zapytajcie
o stan zdrowia przed i po odwyku, o zalety wynikaj¹ce z faktu uwolnienia od nikotyny.
Uwagi:
W tej prywatnej kampanii antynikotynowej najwa¿niejsze s¹ wytrwa³oœæ
i konsekwencja. Oto kilka zasad, które musicie wprowadziæ w swoim domu:
n Nie pozwólcie na palenie tytoniu w swoim otoczeniu, w pomieszczeniach, gdzie

jecie, œpicie, odrabiacie lekcje czy pracujecie. Na drzwiach swojego pokoju
mo¿ecie powiesiæ tabliczkê „Miejsce wolne od dymu tytoniowego”.
n Nie kupujcie tytoniu na proœbê palacza. Nie u³atwiajcie mu trwania w na³ogu.
n Nie pozwalajcie na gromadzenie odpadków tytoniowych.
n Nauczcie siê odmawiaæ, gdy czêstuj¹ was papierosem.
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JESTEM MODNY. NIE PALÊ!
SZKOLNA KAMPANIA
ANTYNIKOTYNOWA
W czym tkwi problem?
Agresywna kampania promocyjna koncernów tytoniowych budzi ¿yw¹ reakcjê
ze strony jej odbiorców. Destrukcyjny wp³yw mediów – filmy, gazety, billboardy
– prezentuj¹cych zdjêcia m³odych, uœmiechniêtych ludzi sukcesu oraz has³a
reklamowe wyra¿aj¹ce pozytywne aspekty palenia tytoniu, to nie tylko eksponowanie
fa³szu, ale przede wszystkim kreowanie okreœlonego stylu ¿ycia i bycia. „Nie palisz
– wiêc nie odniesiesz sukcesu, nie bêdziesz czu³ siê wolny, nie bêdziesz mia³
przyjació³, a œwiat nie bêdzie piêkny”.
Wed³ug wyników badañ 65% ucz¹cych siê piêtnastolatków próbowa³o paliæ
papierosy, codziennie pali 22% ch³opców i 14% dziewcz¹t. 43% dzieci miêdzy
11 a 15 rokiem ¿ycia ma za sob¹ inicjacjê nikotynow¹.
Problem ten dotyczy przede wszystkim grupy, która jest najbardziej podatna na
ten rodzaj przekazu – m³odzie¿ szkoln¹. Dlatego wzrasta iloœæ uczniów wybiegaj¹cych
podczas przerwy na „dymka”. Uzale¿nieni uczniowie czêstuj¹ swoich kolegów
papierosami, a oni nie odmawiaj¹ ze strachu przed oœmieszeniem i odrzuceniem przez
grupê.
Konieczne jest wiêc podejmowanie dzia³añ, które bêd¹ mia³y na celu
popularyzacjê zdrowego stylu ¿ycia, wolnego od palenia tytoniu.
Oto kilka propozycji, które mog¹ byæ pomocne w prowadzeniu szkolnej kampanii
antynikotynowej.
7

Scenariusz
Kampaniê nale¿y podzieliæ na piêæ etapów realizowanych podczas kilku
tygodni. Kampania taka ma charakter profilaktyczno–edukacyjny, dobrze wiêc jeœli
dodatkowo stworzy ona mo¿liwoœæ prezentacji oraz rozwoju umiejêtnoœci jej
odbiorców.
Etap I
Og³oszenie konkurs antynikotynowego na: najlepszy plakat oraz najlepsz¹ stronê
www, promuj¹c¹ szko³ê jako placówkê woln¹ od dymu tytoniowego.
Do adresatów swojej kampanii mo¿ecie trafiæ za pomoc¹ szkolnego radiowêz³a.
Przygotujcie tematykê kilku dziesiêciominutowych audycji z zakresu profilaktyki
nikotynowej, prezentowanych raz w tygodniu podczas du¿ej przerwy.
n Problematyka reklam wyrobów tytoniowych – spotkanie z pedagogiem

szkolnym.
n Truj¹cy dym tytoniowy: prezentacja sk³adu chemicznego dymu tytoniowego.
n Aspekty zdrowotne, socjologiczne i ekonomiczne palenia tytoniu.
n Jak byæ atrakcyjnym – 50 powodów, dla których nie palê.
n Jestem wolny od na³ogów – Zdrowy tryb ¿ycia: dieta œródziemnomorska,

aktywnoœæ fizyczna.
n Moi przyjaciele nie pal¹.

Podczas prowadzenia takiej kampanii pamiêtajcie o dostarczaniu odbiorcom
ci¹g³ych bodŸców do profilaktyki lub walki z na³ogiem. Stwórzcie okazjê do prezentacji
wiadomoœci s³uchaczy przez aktywny udzia³ w konkursach. Zadbajcie o sta³y dostêp
do informacji, materia³ów edukacyjnych. Mo¿ecie prezentowaæ je w gablotach
œciennych lub stworzyæ w bibliotece szkolnej dzia³ pod has³em „Zdrowie”, gdzie
umieœcicie ulotki, ksi¹¿ki, czasopisma.
Etap II
Opracowanie cyklu artyku³ów w gazetce szkolnej, zawieraj¹cych wiadomoœci
o skutkach palenia oraz metodach walki z na³ogiem. Teksty uzupe³nijcie anegdotami
rysunkowymi, rebusami, rymowankami lub krzy¿ówkami. Na ³amach gazetki mo¿ecie
prezentowaæ równie¿ postaci szkolnych kolegów, piosenkarzy, aktorów, osobistoœci
waszego miasta, które osi¹gaj¹ sukcesy w nauce i pracy, a s¹ wolni od na³ogu
tytoniowego. Jeœli w waszej szkole nie wychodzi gazetka, mo¿ecie opracowaæ ulotki
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na podstawie prasy fachowej lub przy wspó³pracy z poradni¹ antyuzale¿nieniow¹.
Propozycje ulotek w za³¹czeniu.
Etap III
Tworzenie witryn internetowych waszej szko³y. Na jej stronach mo¿ecie umieœciæ
wiadomoœci promuj¹ce zdrowy styl ¿ycia: galerie najlepszych prac plastycznych,
slogany zdrowotne, osi¹gniêcia liderów zdrowia – szkolnych sportowców, artyku³y
z gazetki szkolnej, diety niskokaloryczne, przepisy na sa³atki z warzyw i owoców.
Przyk³adowa dieta i piramida zdrowia w za³¹czeniu.
Etap IV
Zróbcie reporta¿ filmowy pod has³em „Jestem modny. Nie palê!” – z udzia³em
uczniów waszej szko³y oraz mieszkañców miasta. PrzeprowadŸcie ankietê,
przedstawcie sylwetki osób, które prowadz¹ zdrowy styl ¿ycia, wolny od na³ogów,
zaprezentujcie atrakcyjne, aktywne formy spêdzania czasu wolnego wœród m³odzie¿y.
Etap V
Podsumowanie waszej kampanii. Og³oszone wczeœniej konkursy nale¿y
rozstrzygn¹æ i zaprezentowaæ je na forum. W szkolnej œwietlicy stwórzcie galeriê prac
plastycznych, hase³ antynikotynowych. Zaproœcie uczniów waszej szko³y na projekcje
reporta¿u oraz pokaz witryn internetowych promuj¹cych wasze antynikotynowe
dzia³ania.
Uwagi:
n Kampania musi byæ zaplanowana w porozumieniu z dyrektorem szko³y, do

wspó³pracy mo¿ecie zaprosiæ wychowawcê, pedagoga szkolnego i samorz¹d
uczniowski. Zaproœcie ich do komisji rozstrzygaj¹ce og³oszone konkursy.
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SPOTKANIE PRZY ZIELONYM STOLE
AKCJA ANTYNIKOTYNOWA
PODCZAS FERII
W czym tkwi problem?
Styl ¿ycia cz³owieka, na który sk³ada siê m.in. zespó³ zachowañ wyznaczaj¹cych
jego sposób ¿ycia, w znacznym stopniu determinuje jego zdrowie. Wiele zaburzeñ
wystêpuj¹cych u dzieci i m³odzie¿y, np. zaburzenia uk³adu ruchu, urazy, oty³oœæ,
próchnica zêbów, infekcje uk³adu oddechowego, ma zwi¹zek z nawykami
¿ywieniowymi i zachowaniami zdrowotnymi.
Nawyki ¿ywieniowe m³odzie¿y szkolnej klasyfikuj¹ siê nastêpuj¹co: co trzeci (31%)
uczeñ w wieku 11–15 lat spo¿ywa codziennie chipsy i chrupki ziemniaczane, frytki
ziemniaczane (11%), hamburgery i hot dogi (14%), napoje gazowane w tym coca–
colê (41%), wyroby czekoladowe (48%). Natomiast iloœæ spo¿ywanych œwie¿ych
warzyw i owoców jest niewspó³mierna z zapotrzebowaniem organizmu na naturalne
witaminy. Dlatego stosowanie wszelkich form profilaktyki zdrowotnej jest tak istotne,
zw³aszcza promocja racjonalnego sposobu ¿ywienia.
Scenariusz
Oferta zaplanowanego czasu wolnego dla dzieci i m³odzie¿y jest atrakcyjna
szczególnie podczas przerwy w zajêciach szkolnych, np. ferii zimowych. Stwarza
to mo¿liwoœæ aktywnego uczestnictwa w formach, które bezpoœrednio
odpowiadaj¹ na ich potrzeby roz³adowania energii oraz ekspresji twórczej. Warto
wiêc planuj¹c nieobozow¹ akcjê zimow¹ uwzglêdniæ dzieñ pod has³em profilaktyki
zdrowotnej.
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Przed po³udniem
Zadanie I
Materia³y:
n bloki techniczne
n materia³y piœmiennicze, o³ówki, kredki, farby akwarelowe, pêdzle

Tworzenie komiksu „Przygody witaminowych przybyszy”.
Zadanie to mo¿ecie realizowaæ w dwóch zespo³ach. Pierwszy zajmie siê
opisywaniem przygód witaminowych przybyszy z planety Zdrowie. Drugi zespó³ ozdobi
tekst rysunkami i przygotuje projekt ok³adki.
Fabu³a: Witaminy przyby³y z odleg³ej planety Zdrowie, aby pomóc zaprzyjaŸnionym ziemianom w walce z chorobami, wywo³anymi przez z³oœliwe wirusy. Moc
witamin daje ziemianom si³y w zwalczaniu groŸnych wirusów i infekcji, przynosi
energiê i radoœæ. Podczas wypraw prze¿ywaj¹ wspólnie wspania³e przygody oraz
przyjemnoœæ z kosztowania kolorowych owoców i warzyw.
Zadanie II
Kabaret
Na pewno s¹ wœród was osoby, które uchodz¹ za duszê towarzystwa. Mo¿ecie
wiêc wykorzystaæ te zdolnoœci tworz¹c grupê kabaretow¹, a wymyœlony program
artystyczny zaprezentowaæ podczas wieczornego spotkania dru¿yny.
Przygotujcie repertuar kabaretu pod has³em „Pochwa³a zdrowia”. Pomys³y do
swojego programu mo¿ecie czerpaæ ze staropolskich przys³ów, tekstów reklam,
rebusów, ¿artów s³ownych, skeczów lub zas³yszanych anegdot.
Pomyœlcie równie¿ o tym, aby do swojego przedstawienia zaprosiæ publicznoœæ.

Po po³udniu
Zadanie III
Materia³y:
n owoce: jab³ka, gruszki, mandarynki, winogrona, banany, kiwi, brzoskwinie,

ananasy, pomarañcze…
n warzywa: marchewka, kalafior, sa³ata, kapusta pekiñska, pomidory, ogórki,

papryka
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n soki: porzeczkowy, jab³kowy, grejfrutowy, cytrynowy, pomidorowy, mar-

chwiowy,…
n galaretki
n deski do krojenia, no¿e, salaterki, wyka³aczki
n chleb, ser ¿ó³ty,…

Na wieczorn¹ zabawê przy muzyce przygotujcie kolorowy bufet. Bêdzie nie tylko
smacznie, ale przede wszystkim zdrowo. Wspólne szatkowanie, mieszanie,
ozdabianie sa³atek mo¿e przynieœæ wiele radoœci, a potem wspania³e doznania
smakowe. Na przek¹ski przygotujcie weso³e kanapki lub koreczki, kolorowe sa³atki
warzywne i owocowe wed³ug w³asnego pomys³u lub za³¹czonych naszych propozycji.
Na deser przygotujcie galaretkê z owocami oraz soki i wodê mineraln¹ niegazowan¹.
Pamiêtajcie o dok³adnym umyciu warzyw i owoców oraz przechowywaniu
gotowych ju¿ przek¹sek w lodówce. Smacznego!
Zadanie IV
Powo³ajcie zespó³ zajmuj¹cy siê zapleczem technicznym wieczornego balu.
Przygotujcie repertuar muzyczny, zestawy piosenek, pl¹sów, mo¿e konkursów.
Zastanówcie siê nad dekoracj¹ oraz przebraniami lub ozdobami dla uczestników
waszej wieczornej zabawy. Wydzielcie miejsce na kolorowy bufet, tañce oraz
prezentacje grupy kabaretowej.
Wspólnym wysi³kiem mo¿ecie stworzyæ mo¿liwoœæ do prze¿ycia niezapomnianych
chwil wœród przyjació³.

Wieczór
Bal liderów zdrowia
Wasz ca³odzienny wysi³ek, ale równie¿ radoœæ z odkrywania mo¿e dot¹d
nieznanych obszarów wyobraŸni, zostan¹ nagrodzone podczas wieczornego balu
liderów zdrowia. Wczeœniej przygotowane przebrania, zdrowe przek¹ski oraz
dekoracja harcówki bêdzie dope³nieniem wspólnej zabawy przy muzyce. Grupa
kabaretowa rozœmieszy was do ³ez, a taniec, pl¹sy i radosny œmiech pozwol¹
roz³adowaæ nagromadzon¹ energiê. Udanej zabawy!
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KRUCJATA ZDROWIA
AKCJA ANTYNIKOTYNOWA
NA OBOZIE
W czym tkwi problem?
Wœród m³odzie¿y szkolnej zauwa¿a siê zmniejszon¹ aktywnoœæ ruchow¹.
Æwiczenia fizyczne u 73 % badanych uczniów ograniczaj¹ siê do lekcji wychowania
fizycznego. Równoczeœnie 41% ch³opców i 28% dziewcz¹t spêdza czas wolny
statycznie, przed telewizorem 4 godziny dziennie, 51% ankietowanych przed
komputerem. Brak aktywnoœci ruchowej w okresie wzrostu prowadzi do zmniejszenia
wydolnoœci fizycznej, zwiêkszenia ryzyka infekcji dróg oddechowych, zwiêkszenia
ryzyka urazów kostnych – w tym problemów z wad¹ postawy oraz zmniejszenia
profilaktyki chorób uk³adu kr¹¿enia.
Scenariusz
Letni wypoczynek to najlepsza pora dla wzmo¿onej aktywnoœci fizycznej. Je¿eli
wasz obóz znajduje siê w lesie a w pobli¿u jest dostêp do jeziora, macie wspania³¹
okazjê do organizacji obozowej krucjaty zdrowia.
Etap I
Przygotowania
n Przygotowanie w czterech ci¹gach torów sprawnoœciowych: w lesie, na pla¿y,

na brzegu jeziora, na boisku.
Podzia³ na cztery zespo³y:
l Wojowników herbu s³oñca – zawodnicy w strojach sportowych z ¿ó³tymi
dodatkami. Cechuje ich witalnoœæ, pogoda ducha, promienne uœmiechy.
13

l Wojownicy herbu serca – zawodnicy w strojach sportowych z czerwonymi
dodatkami. Rozpiera ich energia, ¿ywotnoœæ, hart ducha.
l Wojownicy herbu natury – zawodnicy w strojach sportowych z zielonymi
dodatkami. Odznaczaj¹ siê optymizmem, ¿yj¹ w zgodzie z otaczaj¹c¹
ich przyrod¹.
l Wojownicy herbu powietrza – zawodnicy w strojach sportowych z niebieskimi dodatkami. Maj¹ myœl lotn¹ i czyst¹.
n Przygotowanie amuletów zdrowia. Tylko one pozwol¹ wojownikom na

bezpieczne odbycie krucjaty zdrowia.
Etap II
Turniej wojowników
Pamiêtajcie, ¿e tylko zdrowe organizmy mog¹ podo³aæ wyzwaniu, jakim jest turniej
wojowników. Tylko wspólne zaanga¿owanie obroñców s³oñca, powietrza, przyrody
i naszych serc pomo¿e w waszej krucjacie zdrowia.
Konkurencja I
GroŸne substancje rakotwórcze znajduj¹ce siê w dymie tytoniowych zosta³y
schwytane i uwiêzione w kolorowych balonach (balony wype³nione wod¹). Wojownicy
odpowiednich grup maj¹ za zadanie jak najszybsze przerzucenie niebezpiecznych
zwi¹zków chemicznych do strefy sk³adowania odpadów.
Jeden wojownik z ka¿dego zespo³u stoi na granicy strefy sk³adowania odpadów.
£apie balony rzucane przez swoich towarzyszy stoj¹cych w strefie neutralnej
oddalonej o niego o 10 m. Ka¿dy zespó³ ma 10 prób. Zwyciêski zespó³ otrzymuje
amulet zdrowia.
Konkurencja II
Wojownicy stoj¹ w rzêdach swoich zespo³u, ramiê przy ramieniu. Zarazki
chorobotwórcze czyhaj¹ na ich zdrowie. Zespo³y maj¹ za zadanie jak najszybsze
przeci¹gniêcie sznurka przez rêkawy swoich strojów, pocz¹wszy do pierwszego
zawodnika a¿ do ostatniego. W ten sposób ca³y rz¹d po³¹czy ³añcuch odpornoœci
i wyeliminuje zarazki. Zespó³, który jako pierwszy po³¹czy siê ³añcuchem odpornoœci,
otrzymuje amulet zdrowia.
Konkurencja III
Ka¿dy zespó³ typuje jednego wojownika. Wojownik wybiera partnerkê, której
zadaniem bêdzie naprowadzanie go na cel. Zawodnik ma zas³oniête oczy, tylko na
podstawie podpowiedzi partnerki mo¿e trafiæ w serce papierosowego potwora
14
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(tarczê o konturze potwora) znajduj¹cego siê w odleg³oœci 20 metrów od
zaznaczonej linii. Zespó³, którego zawodnik pierwszy trafi w serce potwora,
otrzymuje amulet zdrowia.
Konkurencja IV
W wiaderku pe³nym piasku znajduje siê ukrytych dziesiêæ kapsu³ek witamin –
antidotum zwalczaj¹ce choroby (ma³e kamyki pomalowane odpowiednim dla zespo³u
kolorem). Zespó³ typuje dwóch wojowników. Pierwszy szuka w wiaderku kapsu³ek,
drugi dostarcza je zespo³owi oddalonemu od obiektu 10 metrów. Zespó³, który jako
pierwszy zgromadzi zestaw dziesiêciu kapsu³ek, otrzymuje amulet zdrowia.
Konkurencji mo¿e byæ znacznie wiêcej. Do ka¿dej przygotujcie fabu³ê.
Etap III
Pozwólmy naszym wojownikom posiliæ siê i odpocz¹æ po wyczerpuj¹cych
zmaganiach w obronie zdrowia. Podczas podwieczorku wojownicy dostarcz¹ swoim
organizmom zapas energii w postaci jogurtu, owoców oraz soków. Swoje si³y
zregeneruj¹ przy muzyce relaksacyjnej, szumie drzew, promieniach s³onecznych,
g³êboko wdychaj¹c œwie¿e powietrze.
Po pe³nym wra¿eñ dniu zaproponujmy naszym wojownikom spacer brzegiem
jeziora lub krótk¹ wyprawê do lasu.
Etap IV
Wojownikom s³oñca, serca, natury i powietrza uda³o siê osi¹gn¹æ cel – ukoñczyæ
krucjatê zdrowia. Stwórzmy im okazjê do uczczenia zwyciêstwa. Podczas
wieczornego ogniska ka¿dy z zespo³ów mo¿e odœpiewaæ swoj¹ pieœñ oraz wykonaæ
rytualny taniec dla pochwa³y zdrowia.
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RODZINNY PIKNIK
AKCJA ANTYNIKOTYNOWA
W MA£YM MIEŒCIE
W czym tkwi problem?
W Polsce w 1998 roku pali³o 44% mê¿czyzn i 23% kobiet, tj. oko³o 10 milionów
Polaków. Codziennie wypalanych przez palacza jest dwadzieœcia papierosów:
przy œniadaniu, po drodze do pracy, na przystanku, w samochodzie, podczas
spaceru. Takie zachowanie kszta³tuje pewien model osobowy, który oddzia³ywuje
na m³odego cz³owieka. Œrodowisko spo³eczne jest istotnym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na kszta³towanie systemu wartoœci, postaw oraz zdrowia dzieci
i m³odzie¿y.
Wobec tak istotnego problemu spo³ecznego nale¿y podj¹æ dzia³ania zwiêkszaj¹ce œwiadomoœæ spo³eczn¹ o skutkach kulturotwórczych palenia tytoniu wœród
dzieci i m³odzie¿y.
Miejsca publiczne, tj. ulica, przystanki autobusowe, klatki schodowe, powinny
byæ wolne od dymu tytoniowego. Dlatego problem ten, a przede wszystkim wasz
sprzeciw wobec szerz¹cej siê plagi nikotynizmu przedstawcie mieszkañcom
swojego miasta.
Scenariusz
Miejsce – reprezentacyjny teren, takie gdzie chêtnie spêdzaj¹ wolny czas
mieszkañcy miasta, np. stary rynek, park ze scen¹ koncertow¹, stadion, boisko
szkolne.
Czas: 4 godziny
16
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Etap I
Przygotowania
n Wystosujcie pismo do burmistrza z proœb¹ o zezwolenie na organizacjê akcji

na terenie miasta. Wska¿cie miejsce, w którym chcecie przeprowadziæ wasze
przedsiêwziêcie.
n Poinformujcie o wydarzeniu policjê, poproœcie o pomoc w czasie trwania akcji.
n Zaproœcie do udzia³u w waszej akcji grupê teatraln¹, zaproponujcie

przygotowanie happeningu ulicznego, scenek sytuacyjnych o charakterze
antynikotynowym.
n Zwróæcie siê do zespo³ów harcerskich, lokalnych zespo³ów szkolnych,

m³odzie¿owych o przygotowanie repertuaru na 3 godziny i wystêp podczas
pikniku rodzinnego.
n Zwróæcie siê do miejscowych w³aœcicieli sklepów owocowo–warzywnych,

cukierników z ofert¹ wystawienia stoisk podczas imprezy.
n Miejski Dom Kultury poproœcie o wsparcie techniczne, sprzêt nag³aœniaj¹cy.
n Rozwieœcie plakaty informuj¹ce o wydarzeniu. Podajcie charakter akcji,

dok³adny termin, miejsce oraz program imprezy. Plakaty nie mog¹ byæ
rozwieszane bez zezwolenia i nie wczeœniej ni¿ dwa tygodnie przed
akcj¹.
n Przygotujcie 5 piêciominutowych wywiadów z lekarzem specjalizuj¹cym siê

w profilaktyce antynikotynowej.
Etap II
Realizacja
n Przed wyznaczon¹ godzin¹ rozpoczêcia pikniku rozwieœcie wielki transparent

z tytu³em akcji „Rodzinny piknik” a tak¿e has³em przewodnim „Teren pikniku
rodzinnego wolny od dymu tytoniowego".
Przygotujcie rekwizyty potrzebne do ulicznego graffiti malowanego na murze,
papierze lub na rozwieszonych p³ótnach.
n Akcjê rozpocznijcie radosn¹ muzyk¹ i zaproszeniem do udzia³u w pikniku.

Nastêpnie pozwólcie grupie teatralnej na prezentacjê inscenizacji – happening
antynikotynowy.
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n Przedstawcie problematykê.
n Po happeningu rozpocznijcie prezentacjê zespo³ów muzycznych. W przerwach

zapewnijcie uczestnikom akcji mo¿liwoœæ aktywnego uczestnictwa.
Przygotujcie minitor sprawnoœciowy, zabawy, pl¹sy dla dzieci, stoiska
z materia³ami edukacyjnymi z zakresu profilaktyki antynikotynowej dla
rodziców.
n Podczas wystêpów przeprowadŸcie konkursy na najlepsze has³o antynikotynowe, nowe przys³owie, piosenkê, wiersz. Niech tej radosnej zabawie
towarzysz¹ popisy ulicznych artystów wykonuj¹cych graffiti.
n Na zakoñczenie podkreœlcie problem i koniecznoœæ jego eliminowania.

Podziêkujcie za udzia³ w pikniku rodzinnym.
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WYBIERAM ¯YCIE!
AKCJA ANTYNIKOTYNOWA
W DU¯YM MIEŒCIE

W czym tkwi problem?
Najczêstszymi problemami wymienianymi przez mieszkañca du¿ego miasta s¹:
smród spalin samochodowych, ha³as przy g³ównych ulicach, zanieczyszczenie
powietrza. WyobraŸmy sobie 9 milionów tytoniowych „kominów" produkuje codziennie
w naszych domach, zak³adach pracy, na ulicach chmury smolistego, rakotwórczego
dymu. Zastanówmy siê nad tym, czy nasz organizm mo¿e prawid³owo funkcjonowaæ
w takich warunkach. Nie pozwólmy, aby palacze bezmyœlnie truli powietrze, którym
oddychamy.
Scenariusz
Du¿e miasto daje mo¿liwoœæ trafienia do du¿ej liczby odbiorców. Atrakcyjne,
przyci¹gaj¹ce uwagê formy oraz w³aœciwa promocja gwarantuje powodzenie waszego
przedsiêwziêcia.
Miejsce: rynek miasta, niezagospodarowany plac, deptak.
Czas: 4–6 godzin
Etap I
Przygotowania
n Wœród miejskich instytucji, placówek oœwiatowych i zdrowotnych poszukajcie

zainteresowanych wspó³prac¹ przy waszym przedsiêwziêciu.
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n Zwróæcie siê do w³adz dzielnicy o zezwolenie na przeprowadzenie akcji,

poproœcie o patronat.
n W³aœcicieli terenu, na którym ma siê odbyæ akcja, poproœcie o mo¿liwoœæ

korzystania z witryn wystawowych, pr¹du, zaplecza do sk³adowania materia³ów
potrzebnych do przeprowadzenia akcji.
n Zwróæcie siê do poradni antyuzale¿nieniowych o materia³y edukacyjne, a tak¿e

wystawienie stoisk informacyjnych.
n Do wspó³pracy zaproœcie szkolne grupy kabaretowe, teatralne, zespo³y

muzyczne. Poproœcie o program artystyczny o charakterze antynikotynowym.
n Przygotujcie plakaty promuj¹ce akcjê, transparenty, materia³y edukacyjne –

ulotki.
n Spoœród swojego zespo³u wybierzcie koordynatora akcji oraz osobê

prowadz¹c¹ imprezê.
n Przygotujcie stroje wyró¿niaj¹ce organizatorów akcji: koszulki, kamizelki, kurtki,

czapki.
n Przygotujcie zespó³ kolportuj¹cy materia³y edukacyjne.
n Bezpoœrednio przed imprez¹ rozwieœcie transparent z has³em: „Teren akcji

wolny od dymu tytoniowego”.
Etap II
Realizacja.
n Akcjê rozpocznijcie wystêpem zespo³u muzycznego, w ten sposób

przyci¹gniecie uwagê odbiorców.
n Przywitajcie uczestników waszego przedsiêwziêcia. Wyjaœnijcie charakter

akcji. Najpierw wyjaœnijcie powód, dla którego podjêliœcie tê akcjê,
przedstawcie problem nikotynizmu, zwróæcie uwagê na jego Ÿród³a.
Nastêpnie przedstawcie mo¿liwoœci wyeliminowania problemu i korzyœci
wynikaj¹ce z rzucenia palenia (zdrowotne, socjologiczne, ekonomiczne).
Wska¿cie na rozdawane przez was materia³y edukacyjne. Zaprezentujcie
inne formy pomocy w walce z na³ogiem: na tablicach wypiszcie adresy
miejskich poradni antyuzale¿nieniowych, podajcie adresy internetowe oraz
numery bezp³atnych infolinii.
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Tê prezentacjê powtarzajcie w skróconej wersji w przerwach miêdzy wystêpami
zespo³ów artystycznych co 20–30 minut.
n Przez ca³y czas trwania akcji rozprowadzajcie materia³y edukacyjne.
n Zapraszajcie do stoisk z informacjami o mo¿liwoœciach leczenia na³ogu

nikotynowego.
n PrzeprowadŸcie happening, który przedstawi uczestnikom akcji problem

nikotynizmu. Zaprezentujcie okrzyki oraz transparenty z has³ami antynikotynowymi.
n Zapraszajcie przechodniów do udzia³u w przygotowanych konkursach.
n Przez ca³y czas trwania imprezy zapewniajcie bezpoœrednim odbiorcom akcji

– przechodniom – atrakcje w postaci wystêpów zespo³ów artystycznych.
n Na zakoñczenie podkreœlcie jeszcze raz problem i koniecznoœæ jego

eliminowania. Podziêkujcie za udzia³ w waszej akcji antynikotynowej.
Uwagi:
n Celem akcji antynikotynowych jest wspieraæ i zachêcaæ osoby pal¹ce do

zerwania z na³ogiem. Wi¹¿e siê to z dodawaniem wiary i okazywaniem
¿yczliwej pomocy osobom potrzebuj¹cym. Akcje maj¹ charakter pozytywny. Nie
jest to wiêc przeœladowanie czy drêczenie osób, które nie s¹ jeszcze
wystarczaj¹co przekonane do podjêcia walki z na³ogiem.
n Pamiêtajcie o bezpieczeñstwie uczestników akcji.
n Po zakoñczeniu imprezy teren nale¿y dok³adnie uprz¹tn¹æ.
n Podziêkujcie sojusznikom, partnerom oraz wspó³pracownikom za

zaanga¿owanie w wasze przedsiêwziêcie.
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