
„Człowiek jest wielki nie przez 
to co  posiada, lecz przez to 

kim jest; 
 nie przez to co ma, lecz przez 

to, czym 
 dzieli się z innymi.” 

                           

                                        Jan Paweł II 

 

TRANSPLANTACJA 
 

MASZ DAR 
UZDRAWIANIA  

 



 

 

Sprawozdanie z kampanii  

 

„Drugie życie”  

Transplantacja – masz dar 

uzdrawiania 

 

prowadzonej przez uczniów 

Technikum nr 1 im. T. Kościuszki        

w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego w Wołowie 

 



 

Nasz udział w kampanii  

 „Drugie życie”  

rozpoczął się w momencie zgłoszenia 

szkoły do projektu.  

 

Już wówczas zaczęliśmy się 

zastanawiać, co moglibyśmy zrobić, 

aby zwiększyć świadomość społeczną 

na temat transplantacji i zachęcić 

społeczeństwo lokalne do 

podpisywania oświadczeń woli. 

 



Oficjalnie nasza kampania rozpoczęła się 

26.10.2016r. 

W Światowym Dniu Donacji i Transplantacji 

uczestniczyliśmy w konferencji otwarcia 

kampanii „Drugie życie” na Dolnym Śląsku, 

która odbyła się w Uniwersyteckim Szpitalu 

Klinicznym we Wrocławiu.  

 





 



 



 





 

 

 

 
Nasza koleżanka Kamila 

przedstawiła uzasadnienie chęci 

udziału uczniów Technikum nr 1 im. 

T. Kościuszki w Wołowie w kampanii 

„Drugie życie” i szerzenia idei 

transplantacji. 



Spotkanie na konferencji lekarzy – specjalistów 

transplantacji i pacjentów po przeszczepie 

było dla nas bardzo wzruszające.  

Pierwszy raz mogliśmy doświadczyć, że drugie 

życie istnieje w osobach, które otrzymały 

nerkę, serce, wątrobę i inne organy i tkanki.  

 

To spotkanie wzmocniło w nas ogromną chęć 

do działania i pokazania innym, że warto i 

trzeba pomagać!  

 

„Organów nie zabierajmy do nieba, są 

potrzebne tu, na ziemi” 

                                 Jan Paweł II 





 





Po konferencji wspólnie z pacjentami, 

lekarzami i innymi uczestnikami 

uroczystego otwarcia kampanii „Drugie 

życie” na Dolnym Śląsku posadziliśmy 

symboliczne drzewa przed Uniwersyteckim 

Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu.  

Te drzewka to nadzieja dla pacjentów na 

lepsze jutro, to cień w gorące dni i kojąca 

oczy zieleń. 

No i po nas również zostanie pamiątka;-))   





 



 



 



 



 





Pan 



 

Po konferencji wracaliśmy do naszego 

rodzinnego miasta zadumani i skupieni, ale 

szczęśliwi, że zrobiliśmy pierwszy krok w 

kierunku wspierania osób oczekujących na 

przeszczep. 

 

Długo będziemy pamiętać dzień 

26.10.2016r! 

 

Pierwsze spotkanie z pacjentami 

Pierwsze spotkanie z lekarzami 

Pierwsze sadzenie drzewek przed szpitalem 

Pierwsze wywiady dla mediów;-))  



Jesteśmy uczniami Technikum i kształcimy 

się między innymi  w zawodzie Technik 

architektury krajobrazu.  

Zadanie sadzenia drzewek wykonaliśmy 

profesjonalnie;-))) 

 

Włożyliśmy w to działanie całą naszą 

wiedzę i umiejętności, ale także serce i 

krople potu.  

I cieszy nas ogromnie efekt, który można 

było zobaczyć wraz z nastaniem wiosny! 

 

Zdjęcia otrzymaliśmy  

od Pani dr Doroty Kamińskiej;-) 





Po konferencji był czas na myślenie… 

W naszych planach na działania w kampanii 

był marsz przez miasto, spotkania z 

włodarzami, udział w jarmarku 

bożonarodzeniowym, spotkania w szkołach, 

konferencja…. 

 

Długo myśleliśmy, co zrobić, żeby nas było 

widać w tłumie.  

I stworzyliśmy nasze oryginalne dzieło 

sztuki!  

Ręcznie malowany transparent kampanii 

Drugie życie! 

Na prześcieradle;-)) 

 Ale z jakim przekazem! 

 



Pan 



)   



Transparent był gotowy i zabraliśmy 

 nasze dzieło na warsztaty dla szkół  

biorących udział w kampanii  

Drugie życie, które odbyły się 08.12.2016 r. 

na Wydziale Farmaceutycznym  

Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 

 Śląskich we Wrocławiu.  

 

Z dumą wędrowaliśmy ulicami Wołowa i 
spotkanym osobom wręczaliśmy 

oświadczenia woli. 

Wzbudzaliśmy zainteresowanie;-) 

I to było miłe;-)  

Bo cel uświadamiania mieszkańców pomału 
był realizowany! 

  





 

 



 

 



 

 



Tradycją Wołowa jest coroczny Jarmark 

bożonarodzeniowy, który odbywa się na 

Wołowskim Rynku. 

Oczywiście nie mogło nas tam 

zabraknąć;-) 

Z tej okazji upiekliśmy setki 

świątecznych pachnących pierniczków, 

aby mieszkańcom rozdawać je wraz z 

oświadczeniami woli. 



Z pierniczków owiniętych w celofan   z 

ozdobną wstążeczką przygotowaliśmy małe 

prezenty dla społeczności lokalnej.    

Zawsze to milej o coś prosić, i przy okazji 

coś dać;-)  

Tak gotowi wyruszyliśmy na podbój Wołowa. 

 



 

 



W dzień naszego marszu odbywało się w 
Wołowskim Ośrodku Kultury spotkanie 

dyrektorów wszystkich szkół i przedszkoli, 
służb publicznych, księży i osób 

zaangażowanych w organizację Orszaku 
Trzech Króli – Wołów bowiem wygrał 
rywalizację i do nas miał przyjechać 

wielbłąd;-) 

Skorzystaliśmy z okazji i nasze pierwsze 
kroki były właśnie na spotkaniu 

organizatorskim.  

Trochę się stresowaliśmy w związku z tym, 
iż tam wygłaszaliśmy naszą pierwszą 

przemowę dotyczącą ważności szerzenia 
wiedzy na temat transplantacji, ale udało 

się przełamać pierwsze lody;-) 

 Dostaliśmy brawa i podbudowani ruszyliśmy 
dalej! 







W naszej wędrówce nie mogło zabraknąć 

dwóch wołowskich urzędów:  

 

1.Odwiedziliśmy Urząd Miasta Wołów – gdzie 

ma siedzibę Burmistrz – pan Dariusz Chmura. 

W urzędzie spotkaliśmy się z pracownikami 

wszystkich referatów – pracownicy byli mile 

zaskoczeni i oczywiście każdy gratulował nam 

decyzji udziału w kampanii. 

 

2.Byliśmy także w Starostwie Powiatowym, 

gdzie ku naszej radości Pan Starosta i 

Wicestarosta,  a także pracownicy Starostwa 

przywitali nas bardzo serdecznie  

 

 



 

 



Spotkanie w Sali Sesyjnej z Panem Maciejem Nejmanem –

Starostą Powiatu Wołowskiego 



 

 



Spotkanie z 

wicestarostą 

Panem 

Władysławem 

Boczarem 



Po krótkim świątecznym odpoczynku w 

Nowym Roku 2017 podjęliśmy się 

organizacji Konferencji otwarcia kampanii 

„Drugie życie” w naszym powiecie.  

 

Termin konferencji  

10.02.2017r 

Czasu niewiele, ale jak każdy stanie na 

wysokości zadania, to damy radę!!! 

 

Przygotowaliśmy zaproszenia dla 

wszystkich dyrektorów szkół, dla 

wołowskich włodarzy, dla służb 

publicznych, dla dyrektora szpitala i 

przychodni, dla prezesów wołowskich 

firm, dla naczelnika urzędu skarbowego….   



 

 



Oczywiście nie zapomnieliśmy o 

najważniejszych dla nas osobach – 

prelegentach konferencji.  

Bo przecież to właśnie osoby związane z 

transplantacją miały zgromadzonej publice 

rzetelnie przedstawić wiedzę i przekazać 

zdobyte doświadczenie.  

 

Nasze zaproszenie na spotkanie w Wołowie 

przyjęli: 



dr Dorota Kamińska, pracownik Kliniki 

Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej 

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we 

Wrocławiu, ekspert medyczny akcji 



Pan Krzysztof Machajek 

Pacjent po przeszczepie serca 

Członek Stowarzyszenia  

Transplantacji Serca i Płuc 



Pan Jan Stępniak 

Pacjent po przeszczepie nerki 

Członek Stowarzyszenia 

Sportu po Transplantacji   

 



Przed konferencją czekało nas jeszcze jedno 

duże wyzwanie. 

 

Zapisaliśmy się na sesję Rady Powiatu 

wołowskiego – prezentacja inicjatyw 

lokalnych! 

 

Biuro Rady Powiatu wyznaczyło nam termin  

30.01.2017r godzina 15.00 

Dla nas godzina 0;-) 

I kolejne mocne sprężenie – bo na sesji 

przecież musimy wypaść nienagannie. 

 

 



Podczas sesji opowiedzieliśmy o idei 

transplantacji, o ważności uświadamiania 

społeczeństwa i zmiany nastawienia do 

przeszczepu narządów i tkanek. 



Na koniec spotkania uroczyście 

przekazaliśmy Staroście – Panu Maciejowi 

Nejmanowi i Wicestaroście – Panu 

Władysławowi Boczarowi koszulki kampanii 

Drugie życie, a wszystkim uczestnikom sesji 

oświadczenia woli i naklejki. 







Sesja Rady Powiatu jest zawsze 

nagrywana, więc całe wystąpienie można 

zobaczyć na stronie 

http://www.powiatwolowski.pl/pl/Aktua

lnosci/33-sesja-Rady-Powiatu-

Wolowskiego.html 

 

Oczywiście po zakończeniu wystąpienia 

zaprosiliśmy wszystkich na naszą 

konferencję;-) 
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Ostatnie dni przed najważniejszym 

wyzwaniem  

 

KONFERENCJĄ OTWARCIA KAMPANII         

W NASZYM POWIECIE  

 

upłynęły nam bardzo pracowicie. 

 

Przygotowanie koncepcji konferencji, 

planu wystąpień, witania gości, 

ustrojenie auli, dopracowanie naszego 

wystąpienia,  przygotowanie 

poczęstunku, listy potwierdzonych 

zaproszeń……   



I w końcu nadszedł ten dzień. 10.02.2017r 

KONFERENCJA „DRUGIE ŻYCIE” !!! 



Sala  pełna zaproszonych gości;) 



Pan 
I my- pełni stresu, ale też 

nadziei, że nie będzie źle;-) 



Pan.  



Po uroczystym rozpoczęciu konferencji 

zaprosiliśmy wszystkich na emisję 

hiszpańskiego filmu Esperanza. 

 

 

 

 

 

Narządy nie rosną na drzewach – są w nas!  



Pan Starosta wystąpił w koszulce Kampanii i 

zaprezentował wszystkim zebranym swoją 

kartę oświadczenia woli i kartę dawcy szpiku 

dając przykład do naśladowania.  



Wystąpienie Pani doktor Doroty 

Kamińskiej z Uniwersyteckiego  Szpitala 

Klinicznego we Wrocławiu 



Pan Krzysztof Machajek 



Pan Jan Stępniak 



Nad prawidłowym przebiegiem konferencji 

czuwała nasza koleżanka Justyna – 

rozpoczęła konferencję, zapowiadała gości i 

stresowała się chyba najbardziej z nas 

wszystkich 



A na zakończenie nasze wystąpienie;-) 



Pan 



Pan 



Pan 



Pan 



Pan 



Pani Dyrektor 

podziękowała wszystkim 

gościom za przybycie, a 

nam za przygotowanie i 

poprowadzenie 

konferencji 



Pan 



Pan 



Pan Krzysztof z okazji zbliżających 

się 17 urodzin drugiego życia 

otrzymał od nas 17 babeczek – dla 

humoru, dla wsparcia w trudnych 

chwilach i dla uśmiechu na co dzień! 



Pan 



Pan 



Naszą konferencję swoją obecnością zaszczycili: 

Starosta p. Maciej Nejman 

Wicestarosta p. Władysław Boczar 

Burmistrz p. Dariusz Chmura 

Komendant Powiatowy Komendy Policji w 
Wołowie podinsp Mariusz Haryk  

Komendant Państwowej Powiatowej  Straży 
Pożarnej w Wołowie  bryg. Wojciech Maciejewski 

Dyrektorzy, prezesi, kierownicy i właściciele 
przedsiębiorstw i instytucji powiatu wołowskiego  

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i 
gimnazjalnych powiatu wołowskiego 

Uczniowie innych szkół naszego powiatu - liceum 
ogólnokształcącego, technikum, gimnazjum 

Uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej 
szkoły 

Pracownicy wołowskich instytucji i zakładów 
pracy 

 



Po konferencji spotkaliśmy się w szkolnej 

sali konferencyjnej na małym 

poczęstunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmowom w kuluarach nie było końca;-) 



W 





W naszej szkole od 10 lat organizowane 

są akcje krwiodawstwa we współpracy z 

Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

im. prof dr hab. Tadeusza Dorobisza 

we Wrocławiu 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym odbyły się 2 akcje – 

12.10.2016 r. i 19.04.2017r 

 



Druga akcja była szczególna, ponieważ 

postanowiliśmy w tym dniu zorganizować 

akcję rejestracji dawców szpiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowaliśmy plakaty i ulotki i drogą 

mailową rozesłaliśmy do szkół, urzędów, 

zakładów pracy. 

 

 



Nawiązaliśmy kontakt z Fundacją DKMS 

i podpisaliśmy umowę wolontariacką.  

Przez prawie 2 tygodnie 

przygotowywaliśmy się merytorycznie i 

emocjonalnie do naszej pierwszej akcji 

rejestracji dawców szpiku. 

Z wypisanymi plakatami byliśmy w 

urzędach, sklepach, bankach, szkołach. 

Na każdym słupie ogłoszeniowym 

zostawialiśmy swój ślad.  

Nawet na każdej Mszy świętej we 

wszystkich kościołach Wołowa i 

okolicznych wsiach odczytywany był nasz 

apel z prośbą o rejestracje w bazie 

potencjalnych dawców. 



Tydzień przed akcją – ponieważ były 

Święta Wielkanocne – przygotowaliśmy 

salę,  



Pan 



 

 

Gmin 

 



Pan 



Pan 



Pan 



 

 

Gmin 

 



 

 

Gmin 

 



 

 

Gmin 

 



 

 

Gmin 

 



 

 

Gmin 

 



Pan 



Pan 



Pan 



Pan 



Pan 



Pan 



Pan 



Pan 



Pan 



Na akcję krwiodawstwa przybyło 71 osób, 

ale krew oddało 46 osób. Z powodu zbyt 

niskiego ciśnienia, niskiej hemoglobiny, 

niskiej wagi, czy innych powodów 

zdrowotnych 25 zarejestrowanych osób 

nie mogło oddać krwi. 

 

Na nasz apel o rejestrację w bazie 

potencjalnych dawców odpowiedziało 31 

osób;-) 

 

Może wśród nich znajdzie się genetyczny 

bliźniak i uratuje zdrowie i życie osoby 

oczekującej na przeszczep? 



 

 

Informacje o naszych działaniach 

zamieszczone w lokalnej gazecie  

Kurier Gmin 

 





Pan 



Pan 





Informacje o naszych działaniach 

zamieszczone na stronie powiatu 

wołowskiego i Gminy Wołów 

 

http://www.powiatwolowski.pl/pl/Aktualnosci/Transpl

antacja-dar-uzdrawiania.html 

 

http://www.powiatwolowski.pl/pl/Aktualnosci/Transpl

antacja-Drugie-zycie.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m5hGIu5mh3I&t=9

s 

 

http://www.wolow.pl/1487/akcja-krwiodawstwa-i-

komorkomania-podziel-sie-swoim-cennym-darem/ 

 

http://www.wolow.pl/1447/zakonczenie-kampanii-

drugie-zycie-transplantacja-masz-dar-uzdrawiania/ 
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W czerwcu planujemy przemarsz ulicami 

Wołowa – to ciepły miesiąc, w szkole już 

prawie koniec nauki, więc łatwiej nam 

będzie w czasie lekcji opuścić mury 

szkoły i promować transplantację;-) 

 

Dziękujemy za uwagę! 

 

Uczniowie Technikum nr 1 im. 

T.Kościuszki w CKZiU w Wołowie 

Opiekun szkolnej kampanii 

Izabela Michońska  



 

 

Gmin 

 



 

 

Gmin 

 



 

Nasza drużyna;-) 

 

Justyna Woźniak,  Paulina Przybył, 

Angelika Dawidowicz, Sebastian Bieniek, 

Krzysztof Dobrzański,                          

Magdalena Dziubińska, Anna Dzieciaszek, 

Karolina Frączkiewicz, Piotr Romanowski, 

Jerzy Matuszów, Mateusz Michoński, 

Patryk Chmielewski, Ernest Żak,            

Monika Kornaj, Tomasz Kantorski,            

Kamila Szatkowska, Wiktoria Kwapisz 

 

 

 



 

DO ZOBACZENIA                 

W KOLEJNEJ               

KAMPANII                          

TRANSPLANTACJA   

„DRUGIE ŻYCIE” 



 

 

Gmin 

 


