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Nie, dziękuję, chcę jak 
najdłużej oddychać 

pełną piersią. 
Wiesz jakie palenie jest 

szkodliwe?

Daj spokój!

Nie będę truła 

siebie i innych.

Nie palę bo:

-szanuje zdrowie

- lubię sport

- dbam o naszą planetę

Poza tym palenie nic nie wnosi 

do mojego życia więc i ty 

przemyśl swoje zachowanie!

Rzuć palenie, 

będzie
Ci lepiej!



.

Dziękuję, nie palę!
Nigdy nie paliłam 

papierosów, ponieważ 
szkodzą zdrowiu.

Kuba, jeżeli będziesz mi nadal 
proponował papierosy, będę 

zmuszona zrezygnować z 
naszej przyjaźni.

Nie dzięki! 
Nie palę bo 
szkoda mi na to 
życia, płuc i kasy!

Nie palę, bo nie jestem 
z tych, których kręci 
papierosa sztych... 
ja jestem z tych, co 
cenią sobie nieskażony 
nikotyną wdech.

Nie!! 
Chcę być zdrowa i 
długo żyć!!
SZANUJ SWOJE ŻYCIE I 
TEŻ NIE PAL!! 
NIE TRUJ INNYCH!!!



.

Nie !!! Ponieważ to szkodzi 
naszemu zdrowiu i naraża nas 
na utratę naszego życia. Więc 
niepalny papierosów i bądźmy 
zdrowi. STOP Z PAPIEROSAMI 
!!!

NIE DZIĘKUJĘ!!! 

Z używek to tylko 

soki owocowe.

Nie dziękuję! 

Dym mi płuca 

zablokuje!

Nie, dziękuję nie palę . 

Postanowiłam/łem więcej 

nie palić . Jeśli będziesz 

mi nadal proponował 

papierosy, będę musiał 

ograniczyć nasze kontakty.

Palenie zabija i szkodzi zdrowiu!



„
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Nie! Dziękuję! 

Trucizną się nie 

częstuję!

Nie, dziękuję. 

Życie jest cenne i nie 

chcę go stracić.

Nie dziękuję! Nie palę. Nie 

chcę psuć sobie zdrowia. 

Wiesz, że przez palenie 

możesz dostać raka płuc?! 

Palenie zatruwa układ 

oddechowy, sercowo-

naczyniowy, trzustkę oraz 

powoduje zmiany 

rakotwórcze. Lepiej będzie jak 

znajdziesz sobie lepszą i 

zdrowszą przyjemność. Jeśli 

nadal będziesz proponował mi 

zapalenie papierosa, nasze 

kontakty zostaną przerwane.



Pamiętaj, zdecydowana 

większość nastolatków nie 

jest zainteresowana paleniem 

papierosów i ocenia palenie 

swoich rówieśników jako 

ośmieszanie się!



Dziękujemy 
za udział 

w konkursie!

▪ Wykorzystano:

▪ http://ostrow.psse.waw.pl/files/wsse/PSSE/PSSE_Ostrow_Maz

owiecka/Promocja%20zdrowia/Programy/Bieg%

20po%20zdrowie/Folder%20.pdf

GRATULUJEMY!!!!

!


