
Światowy Dzień AIDS corocznie od 1988 r. obchodzony jest 1 grudnia, z inicjatywy Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO). Znakiem tego dnia jest czerwona kokardka - symbol solidarności  
z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi. Ma kształt odwróconej litery V, 
ponieważ jeszcze nie odniesiono zwycięstwa nad HIV i AIDS. 

W tym roku szkolne obchody Światowego Dnia AIDS w naszej szkole odbyły się 03 grudnia 
pod patronatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie. W spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie klas ratowniczych: 1R, 1RM, 2R wraz opiekunami. Celem akcji było zwrócenie 
uwagi na problem HIV/AIDS. 
W ramach spotkania odbyło się podsumowanie konkursu na MEM internetowy, ph. „Nie daj szansy 
AIDS”, którego organizatorem był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie. Partnerami 
działań był Urząd Miejski w Koninie oraz Starostwo Powiatowe w Koninie. 
Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu przez uczniów memu internetowego  
ph. „Nie daj szansy AIDS”, który miał propagować wiedzę o zakażeniach HIV i zakażeniach 
przenoszonych drogą płciową. I miejsce zajął MEM internetowy wykonany przez ucznia z II LO  
w Koninie, nasze uczennice zdobyły wyróżnienie. Uczniowie zostali nagrodzeni.  

Pani Aneta Moralewska-Bembenek - kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia  
w Koninie wygłosiła wykład nt. Profilaktyki HIV/AIDS, w którym zapoznała uczniów z realnymi faktami 
dotyczącymi dróg zakażenia wirusem HIV, sposobami zapobiegania takim zakażeniom oraz 
aktualnymi danymi na temat rozwoju choroby AIDS w Polsce i na świecie. 

Kolejnym punktem spotkania z uczniami klas ratowniczych był quiz, chwila wykazania się 
wiedzą na temat HIV/AIDS i edukacyjna rywalizacja. I miejsce zajęła drużyna klasy 1R, II miejsce – 
drużyna klasy 1RM, a trzecie drużyna 2R. Uczniowie zostali nagrodzeni. Spotkanie uświetnił występ 
uczennicy klasy 1R, która wykonała piosenkę – „Czas nas uczy pogody”.   

Organizatorki szkolnych obchodów Światowego Dnia AIDS – Maria Zawilska i Małgorzata 
Osajda otrzymały podziękowanie/dyplom za zorganizowanie akcji „Światowy Dzień AIDS”, jak 
również konstruktywną współpracę. 

Również w ramach obchodów Światowego Dnia AIDS na zajęciach z wychowawcą omawiano 
tematy związane z profilaktyką HIV/AIDS. Odbył się również happening na terenie szkoły – uczniowie 
przypinali czerwone kokardki – symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS, ich rodzinami  
i przyjaciółmi, rozdawali ulotki informacyjne. Prowadzono rozmowy o źródłach, drogach zakażenia, 
namawiano do wykonania testu diagnostycznego w kierunku HIV.  
 


