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Transplantacja... to spojrzenie ponad siebie i pójście dalej ponad 

potrzeby indywidualne oraz hojne otwarcie się na większe dobro.

W tej perspektywie jest ona nie tylko aktem odpowiedzialności 

społecznej, ale wyrazem uniwersalnego braterstwa, które łączy ze 

sobą wszystkich ludzi.

Papież Franciszek



Zespół Szkół Mechanicznych
im. Komisji Edukacji 
Narodowej
w Poznaniu



Szkolenie online z zakresu

wiedzy o Transplantacji

Wśród 300 uczestników pierwszego

w historii Kampanii szkolenia online,

z zakresu wiedzy o Transplantacji obecni

byli również nasi uczniowie. Spotkanie

skupione wokół tematu świadomego

dawstwa narządów, wydatnie przyczyniło

się do wzrostu wiedzy uczniów, aktywnych

uczestników Projektu „Drugie Życie”

i przygotowało Ich do lepszego

uczestnictwa w działaniach promujących

ten ważny temat.



Kolorowa Magia Serca

Kolejny rok szkolny jest czasem nowych wyzwań, planów i przedsięwzięć.

Dlatego w miesiącu wrześniu i pierwszych dniach października w naszej

szkole przeprowadzona została wolontaryjna akcja, której celem była zbiórka

przyborów biurowych, przekazane zostały one małym pacjentom

dziecięcego, poznańskiego oddziału dializ. Podejmując tę właśnie akcję

chcieliśmy nie tylko zebrać kolorowe produkty, ale też okazać naszą pamięć

małym pacjentom poznańskiej placówki zdrowotnej, którzy ten trudny,

epidemiczny czas przeżywają w odosobnieniu, z dala od swoich rodzin.

Chcieliśmy umilić Im czas choroby, tak aby stał się choć odrobinę łatwiejszy.



Kolorowa Magia 

Serca



Bajka w wielu 

odsłonach

Pod tym hasłem w miesiącu wrześniu

i pierwszych dniach października na

terenie szkoły przeprowadziliśmy zbiórkę

bajek dla dzieci. Stworzyliśmy na ich

podstawie zbiór krótkich bajek, które

przekazane zostały podopiecznym

wybranego oddziału dializ. Wiemy, jak

ważne jest bowiem ukazywanie

właściwych postaw, wartości i pomaganie

w codziennym funkcjonowaniu dzieciom,

które na co dzień walczą o swoje zdrowie

i „normalne życie”.



Bajka w wielu 
odsłonach



Konkurs na logo 

Kampanii 

Społecznej

„Drugie Życie”

Przedmiotem Konkursu zorganizowanym 
przez firmę Fresenius Medical Care Polska SA 
było opracowanie znaku graficznego na logo 
Kampanii „Drugie Życie” w celu wykorzystania 

go jako symbol identyfikujący kampanię.
Powyżej prezentujemy naszą szkolną 

propozycję przesłaną do Organizatorów 
Konkursu.



Spot prosto z serca –
Zespół Szkół Mechanicznych

w służbie Transplantacji

W zamyśle organizatorów Kampanii działania
podejmowane przez jej uczestników stawiać
mają na popularyzację tematu wśród
społeczeństwa. Podejmowane być winny one
systematycznie i ukazywać mają kreatywność
oraz oryginalność pomysłów poszczególnych
uczestników projektu. Nie o oryginalność tu
jednak chodzi, ale o to by temat transplantacji
był społecznie znany, a jak największa liczba
„Oświadczeń Woli” została wypełniona.



Spot prosto z serca –
Zespół Szkół Mechanicznych

w służbie Transplantacji

W tym duchu w ZSM podjęto się przygotowania spotów
reklamowych zachęcających do działań skupionych wokół
idei transplantacji. Kreatywność naszych uczniów jak
zwykle nie zawiodła, lecz co istotne nie zawiedli oni –
uczniowie ZSM, którzy skupieni wokół szlachetnej idei jak
zwykle stanęli na wysokości zadania. Spoty
zaprezentowane pozostałym uczniom i Ich rodzinom
przyczyniły się do społecznej popularyzacji tematu
w środowisku życia naszych podopiecznych.

Zachęcamy do ich obejrzenia pod adresem:
https://www.dropbox.com/sh/c26sgezcbfzh0jy/AAC
SBIHVbeAh7q2NWDl_hn5Ka?dl=0
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Spot prosto z serca –
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Poczta 

walentynkowa –

“Walentynka 

z sercem”

W naszym zamyśle tegoroczne Walentynki miały dodatkowy, naddany sens. Połączone zostały

z realizowanym w naszej szkole projektem „Drugie Życie”. Dlatego tegoroczna walentynka miała

charakter bardzo symboliczny. Kojarzony z Walentynkami motyw serca umieszczony został na

ludzkiej dłoni, a w jego środku znalazło się nowe logo Kampanii. Wygląd naszej e-walentynki

symbolizować miał dar serca, jakim jest transplantacja, dar serca ludzi, którzy myślą o innych

i wyciągają pomocną dłoń do potrzebujących. Chcieliśmy, poprzez ten symboliczny gest pokazać

odbiorcom, jak ważne jest działanie tych, którzy podejmują się organizowania i prowadzenia tej

społecznej kampanii i jak ważnym darem jest transplantacja dla osób czekających na przeszczep.



Poczta 
walentynkowa 
– “Walentynka 

z sercem”



Jestem na Tak! Ty też bądź!

Nadrzędnym celem akcji była popularyzacja „Oświadczeń woli” wśród jak największej ilości osób
korzystających z Internetu. Nasi uczniowie okazali się „niezawodni sercem” i za pomocą używanych
przez siebie mediów społecznościowych dotarli z „Oświadczeniem woli” aż do 84025 osób.
Działanie to pokazało wyraźnie siłę mediów społecznościowych w służbie szlachetnej idei, a ilość
udostępnionych „Oświadczeń woli” daje szansę na ich popularyzację i potencjalne dawstwo
narządów.

Zachęcamy do obejrzenia spotu podsumowującegoakcję pod adresem:

https://www.facebook.com/kampaniaspolecznadrugiezycie



Jestem na Tak! Ty też bądź!



Niecodzienna lekcja życia
W ramach realizacji Kampanii „Drugie Życie” w szkole zorganizowana została niecodzienna
lekcja online. W trakcie jej trwania uczniowie tej właśnie klasy mogli wysłuchać prezentacji
znanego transplantologa prof. Macieja Głydy, który w przejrzysty i bardzo ciekawy sposób
przybliżył młodzieży informacje na temat transplantacji dokonywanych również w czasie
panującej pandemii. Cieszy nas fakt, że prezentacja zakończona została możliwością
zadawania pytań Panu Profesorowi, z czego nasi uczniowie bardzo chętnie skorzystali.



Niecodzienna lekcja życia



Jednak sama prelekcja prof. Głydy to nie
jedyne spotkanie tego właśnie dnia.
Bezpośrednio po nim młodzież mogła
spotkać się Panem Janem Stępniakiem,
człowiekiem, który – jak sam o sobie
mówi – wygrał życie dzięki dokonanemu
w dniu 11 kwietnia 2007 roku
przeszczepowi nerki.

Niecodzienna 

lekcja życia



Niecodzienna 

lekcja życia
To swoiste poruszające świadectwo
człowieka, który żyje dzięki zabiegowi
transplantacji było dla naszych uczniów
doskonałą okazją do zrozumienia, jak
ważnym projektem jest społeczna
Kampania „Drugie Życie”, która zachęca
do podejmowania działań związanych
z propagowaniem zabiegów
transplantacyjnych. Słowa „transplantacja
to wielki gest życia dla życia” w ustach
Pana Jana Stępniaka, nabierają
szczególnego znaczenia.



Niecodzienna 

lekcja życia



Niecodzienna 

lekcja życia

Nieprzypadkowy jest także wybór

uczniów biorących udział w spotkaniu.

Młodzież ta to uczniowie, którzy

w przyszłości chcą wykonywać zawody

mające na celu wspieranie ludzi

w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Spotkania takie jak to są więc dla nich

szczególną okazją do pozyskania wiedzy

i przygotowania „osobistego warsztatu

pracy”, tak potrzebnego do pracy

z drugim człowiekiem.



Kampania 
„Drugie Życie” 
oczami uczniów 
Zespołu Szkół 
Mechanicznych

Refleksje uczniów biorących udział w spotkaniu z prof.
Maciejem Głydą i Panem Janem Stępniakiem pokazują
wyraźnie jak ważnym projektem jest Kampania „Drugie
Życie”. Warto zapoznać się z przemyśleniami uczniów,
bo wtedy bardziej będzie można zrozumieć, że
transplantacja to prawdziwy dar w służbie ratowania
zdrowia i życia innych. Poniżej prezentujemy
przygotowane przez uczniów pospotkaniowe refleksje
na temat tego, jakże ważnego spotkania.
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Właściwa postawa, 
szlachetna idea

i obecność uczniów
ZSM w ważnych 
wydarzeniach 
społecznych

Przypadający na 26 stycznia Ogólnopolski Dzień

Transplantacji był czasem, w którym w sposób

szczególny powracaliśmy do szlachetnej idei

związanej z przeszczepem narządów i do jej

nieocenionej roli w ratowaniu zdrowia i życia ludzi.



Właściwa postawa, szlachetna
idea i obecność uczniów ZSM

w ważnych wydarzeniach społecznych

Począwszy do tego dnia na stronie Kampanii
prezentowane były wszystkie przygotowane przez
naszych uczniów spoty reklamujące ideę akcji „Drugie
Życie”. Również pozostałe nasze działania
systematycznie prezentowane były na stronie
Kampanii, stronie szkoły i Facebooku szkolnym.



Właściwa postawa, szlachetna
idea i obecność uczniów ZSM

w ważnych wydarzeniach społecznych

Zachęcamy do obejrzenia poszczególnych spotów oraz innych działań naszych uczniów
zamieszczonych na stronie Kampanii Społecznej „Drugie Życie”, stronie szkoły i Facebooku
szkolnym:
https://www.facebook.com/kampaniaspolecznadrugiezycie
https://www.zsken.pl
https://www.facebook.com/zsken



Kampanijne 

refleksje 

w obrazach

Zajęcia online przeprowadzone w ramach

Kampanii „Drugie Życie” znalazły swój dalszy

ciąg. Uczniowie biorący w nich udział

przygotowali bowiem plakaty przybliżające

wiedzę na temat zabiegów

transplantacyjnych i propagujące w ten

sposób idee związane z Kampanią.



Kampanijne refleksje w obrazach

Prezentujemy w tym miejscu 

barwny kolaż prac naszych 

uczniów, który z jednej 

strony ukazuje Ich 

zaangażowanie w dzieło 

Kampanii, z drugiej zaś jest 

dowodem ich wrażliwości na 

dobro drugiego, bardziej 

potrzebującego człowieka. 

Jest on wynikiem Ich 

wcześniejszych refleksji na 

ten ważny społecznie temat.



Nieco inny 

Dzień Kobiet

Tegoroczny Dzień Kobiet w murach ZSM,
zorganizowany w formie online, przybrał
szczególny wyraz. Okolicznościowe,
przygotowane przez uczniów życzenia, już
w formie graficznej nawiązywały do
realizowanego przez nas projektu „Drugie
Życie”. Symboliczny tulipan z logiem
Kampanii oraz słowa gorących życzeń
ukazywać miały wszystkim obdarowanym
Paniom, że temat transplantacji
popularyzujący wiedzę na temat ratowania
życia i zdrowia innych to codzienność
naszych uczniów, a dzień taki jak ten, choć
odmienny od innych może i powinien służyć
dobru drugiego, bardziej potrzebującego
człowieka.



Nieco inny Dzień Kobiet



Uczniowie ZSM przygotowali film popularyzujący dzieło transplantacji oraz zachęcający do
wypełnienia „Oświadczenia woli”. Jest on wynikiem refleksji i owocem twórczych możliwości
naszych podopiecznych. Przede wszystkim jednak stanowi przejaw Ich troski o innych, bardziej
potrzebujących ludzi. Popularyzacja tego społecznie ważnego tematu jest dla naszych wynikiem Ich
wcześniejszychprzemyśleń i realizacją wartości służby na rzecz innych.

Głos ZSM dla Tranplantacji



Zachęcamy do obejrzenia filmu pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=NF-Wxi2STXA

https://www.facebook.com/kampaniaspolecznadrugiezycie
https://www.zsken.pl

https://www.facebook.com/zsken

Głos ZSM dla Tranplantacji



Cykl zajęć 
przedmiotowych na 
temat transplantacji

Cykl zajęć przedmiotowych na temat
transplantacji to ciąg przemyślanych
i zaplanowanych oddziaływań dydaktyczno-
wychowawczych, które przybliżały uczniom
temat transplantacji, popularyzowały wśród
Nich oraz Ich znajomych „Oświadczenie woli”,
w ten sposób przyczyniając się do pomocy
ludziom potrzebującym przeszczepu.

Matematyka

Język niemiecki

Podst. funkcjonowania społecznego

Język hiszpański

Historia

Religia



Transplantacja, matematyka 
i Zespół Szkół Mechanicznych

Transplantacja i matematyka to dziedziny
pozornie niemające ze sobą nic
wspólnego, ale postanowiliśmy je połączyć
wspólnym mianownikiem, jakim jest
realizacja projektu „Drugie Życie”. Z tego
powodu zaproponowaliśmy uczniom
Szkoły Branżowej niecodzienną lekcję
matematyki.



Transplantacja, matematyka 
i Zespół Szkół Mechanicznych

Ta „zwykła” lekcja matematyki okazała się
niezwykła. Z jednej bowiem strony
pokazała, że matematyka może dotyczyć
treści, które z pozoru są niematematyczne,
a z drugiej, że może być ona ciekawa
i inspirująca, bo te niezwykłe minuty lekcji
stały się dla uczniów Szkoły Branżowej
szansą na zapoznanie się ze szlachetną
ideą transplantacji, zachętą do wypełnienia
„Oświadczenia woli” i inspiracją do
popularyzacji tematu w Ich środowisku.



Transplantacja, matematyka 
i Zespół Szkół Mechanicznych



Kontynuując działania związane z realizacją założeń Kampanii „Drugie Życie”
przeprowadziliśmy kolejną niezwykłą lekcję, tym razem z języka niemieckiego. W jej
trakcie uczniowie Liceum Ogólnokształcącego mogli zapoznać się z tematami
dotyczącymi transplantacji, poznać słownictwo związane z tą dziedziną i w praktyczny
sposób wykorzystać je w ćwiczeniach, doskonaląc w ten sposób swoje kompetencje
językowe.

Nie tylko jedno 

działanie –

transplantacja po 

niemiecku w murach 

ZSM



Nie tylko jedno 

działanie –

transplantacja po 

niemiecku w murach 

ZSM
Przyrost Ich wiedzy i umiejętności z języka niemieckiego został więc wykorzystany
w sposób bardzo praktyczny do upowszechnienia założeń Kampanii. Organizując
tę niecodzienną lekcję chcieliśmy, aby kolejna grupa uczniów ZSM mogła
zapoznać się z tematem transplantacji, jej znaczeniem dla ratowania życia i zdrowia
ludzi potrzebujących przeszczepu. Jednocześnie uczniowie zostali zachęceni do
wypełnienia „Oświadczenia woli” i jego popularyzacji w środowisku Ich życia.



Nie tylko jedno 

działanie –

transplantacja po 

niemiecku 

w murach ZSM



Podstawy funkcjonowania 
społecznego i transplantacja –
dwie rzeczywistości, jedna idea

Kolejną odsłoną cyklu zajęć „ZSM z Transplantologią” była
przeprowadzona w klasie psychologiczno-pedagogicznej lekcja
z przedmiotu podstawy funkcjonowania społecznego.
Pomoc psychologiczna w życiu osób potrzebujących przeszczepu
jest bardzo ważna. Dlatego też podczas trwania zajęć uczniowie
uzyskali odpowiedzi na nurtujące Ich pytania, na przykład:
• Jaka jest rola współczesnego psychologa – pedagoga

w kształtowaniu świadomości i wiedzy na temat transplantologii?
• Jakiej pomocy i jakiego rodzaju wsparcia psychologicznego

potrzebują pacjenci oczekujący na przeszczep?
• Czy na każdym oddziale szpitalnym powinien pracować

psycholog?
To tylko niektóre z zagadnień poruszanych w czasie lekcji w klasie
psychologiczno-pedagogicznej.



Podstawy funkcjonowania 
społecznego i transplantacja –
dwie rzeczywistości, jedna idea

Kampania „Drugie Życie” po raz kolejny
zagościła na lekcji z podstaw funkcjonowania
społecznego w tej właśnie klasie. Tym razem
temat transplantologii wpisany został
w zagadnienia związane z preorientacją
zawodową i wyborem dalszej drogi
zawodowego kształcenia. Podczas zajęć
zaprezentowane zostały również działania
podjęte w ramach Kampanii przez uczniów
naszej szkoły. Wspólnie podjęto również
refleksję nad tym, w jaki sposób to właśnie
Oni mogą się włączać w promocję tej
szlachetnej idei.



Hiszpańska 

odsłona 

transplantacji

Po zajęciach na temat transplantacji na
lekcjach matematyki, języka niemieckiego
i podstaw funkcjonowania społecznego
przyszedł również czas na język hiszpański.
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Mechanicznych zmierzyli się
treściami dotyczącymi transplantacji w tym
właśnie języku.



Hiszpańska 

odsłona 

transplantacji

Dzięki możliwościom platform internetowych
przyswoili sobie najpierw specjalistyczne
słownictwo dotyczące tej problematyki. Był
to doskonały punkt wyjścia do tego, aby
„uruchomić” Ich kreatywność, która
przełożona została na wizualne prezentacje
tematu widziane oczyma naszych uczniów.



Hiszpańska 

odsłona 

transplantacji



Hiszpańska 

odsłona 

transplantacji



Owocem działań uczniów podczas „hiszpańskiej odsłony transplantacji” było powstanie
dwóch hiszpańskojęzycznych prezentacji ukazujących tematykę transplantacji i dawstwa
organów i tkanek. Przygotowane przez uczennice Liceum Ogólnokształcącego posłużyły
one jako materiał dydaktyczny do praktycznej nauki języka, przybliżając w ten sposób
innym odbiorcom tematykę Transplantacji i popularyzując „Oświadczenie Woli”.

Tranplantacja po hiszpańsku 

w murach ZSM
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Tranplantacja po hiszpańsku 

w murach ZSM



Historyczne ujęcie 

transplantacyjnego dobra

Kolejne z serii zajęć zorganizowanych
w ramach tematycznych lekcji dotyczących
transplantacji to zajęcia z historii. W zamyśle
koordynatorów Projektu „Drugie Życie”
przedmiotem dydaktycznych refleksji stała się
historia samej transplantacji, ukazanie jej
początków, systematycznego rozwoju
medycyny oraz wzrostu świadomości
społecznej na temat potrzeby dokonywania
zabiegów transplantacyjnych dla ratowania
życia i zdrowia człowieka.



Historyczne ujęcie 

transplantacyjnego dobra

Zajęcia z historii odbyły się zarówno w klasach
liceum, technikum i szkoły branżowej
i przyczyniły się do pogłębienia historycznej
wiedzy naszych uczniów na ten ważny
społecznie temat. Dzięki lekcjom uczniowie
mogli również po raz kolejny zapoznać się
z tematem „Oświadczenia woli” i zachęcić do
jego wypełnienia swoich bliskich i znajomych,
co z chęcią podjęli.



Historyczne ujęcie 

transplantacyjnego dobra



Duchowe oblicze 
transplantacji

Zagadnienia dotyczące tematu
transplantacji oraz popularyzacji
„Oświadczenia woli” pojawiły się
również na lekcjach religii. Podczas zajęć
uczniowie mogli zapoznać się z etyczno-
moralnymi aspektami dotyczącymi
transplantacji oraz ze stanowiskiem
Kościoła Katolickiego na ten właśnie
temat. Poruszenie tego zagadnienia
podczas lekcji religii stało się
przyczynkiem do popularyzacji tematu
transplantacji oraz zainicjowania nowych
działań związanych z tym jakże ważnym
społecznie tematem.



Duchowe oblicze 
transplantacji
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Od matematyki do matematyki –

historia transplantacji

w murach ZSM kołem zatoczona

Ostatnią z serii zajęć z transplantacją była
lekcja matematyki. Od zajęć z tego
przedmiotu rozpoczęła się edukacyjna
przygoda naszych uczniów z tym właśnie
zagadnieniem. Tym razem dla innej grupy
podopiecznych przeprowadzona została
lekcja matematyki, podczas której to Oni
działając na wybranych liczbach dotyczących
przeszczepów przybliżali wiedzę z zakresu
transplantacji. Zajęcia przedmiotowe
przeprowadzone w murach ZSM pozwoliły,
aby ten ważny temat został szczegółowo
przybliżony kolejnej grupie uczniów.



Kończąc ten cykl oddziaływań
możemy odważnie powiedzieć, że
w murach szkoły prowadzona w niej
dydaktyka przysłużyła się
popularyzacji bezcennej idei, która
docierając do bardzo dużej rzeszy
osób uczyniła z Nich „ambasadorów
założeń Kampanii” w środowisku Ich
życia.

Od matematyki do matematyki –

historia transplantacji

w murach ZSM kołem zatoczona
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W ramach tematycznych zajęć dotyczących
transplantacji zorganizowane zostało spotkanie
online z Panią Elżbietą Czerwińską, pielęgniarką
pracującą od lat na szpitalnym oddziale
specjalistycznym zajmującym się dializowaniem
dzieci. Spotkanie to było kolejnym z serii naszych
kontaktów z osobami zajmującymi się pacjentami
potrzebującymi przeszczepu. Doświadczenie
zawodowe naszego Gościa pokazało wyraźnie,
że dializa jest formą ratowania życia, szansą
i nadzieją, daje czas potrzebny na poszukiwanie
dawcy narządu.

Niecodzienna lekcja 

pokory



Niecodzienna lekcja pokory

Spotkanie z Panią Elżbietą nabrało jednak
wymiaru szczególnego, bo uczniowie mogli
przekonać się jak ważna jest troska, empatia
i serce wkładane w pracę, jak potrzebne jest
zaopiekowanie się małym pacjentem
potrzebującym przeszczepu i całą Jego
rodziną. Rozmowa z naszym Gościem po raz
kolejny uświadomiła nam, że praca
wszystkich medyków jest niezwykle istotna,
ale jeszcze ważniejsze jest to, aby, oprócz
wykonywania zawodowych obowiązków,
dostrzegać drugiego człowieka, który
dotknięty chorobą potrzebuje zauważenia,
wsparcia i chwili uwagi.



Niecodzienna lekcja pokory



Zbiórka nakrętek dla dziecka po 
przeszczepie

W szkole od lat odbywa się systematyczna (coroczna
i całoroczna) zbiórka nakrętek na rzecz dziewczynki po
przeszczepie nerki. Dziecko ma również wszczepiony
implant ślimakowy, wymaga bardzo intensywnej
rehabilitacji psychoruchowej, pracy z rehabilitantem
i logopedą, aby móc słyszeć i mówić. Zbiórka dla naszej
podopiecznej to wyraz systematycznej troski naszych
uczniów, o tych którzy potrzebują wsparcia, to praktyczna
nauka empatii dla uczniów, którzy wciąż pamiętają
o ludziach potrzebujących pomocy.



Kartka dla Transplantacji

Inicjatywa ta jest pokłosiem
spotkania młodzieży ZSM z Panią
Elżbietą Czerwińską, pielęgniarką
pracującą na Oddziale Dializ
Dziecięcych jednego z poznańskich
szpitali. Przejmujące treści
przekazane uczniom podczas
spotkania przez Panią Elżbietę oraz
wrażenie, jakie zrobiło na Nich, Jej
wielkie serce i oddanie dla małych
pacjentów, skłoniły nas do podjęcia
tej inicjatywy w ramach realizacji
Projektu „Drugie Życie”.



W ramach naszych działań przygotowaliśmy okolicznościowe kartki, które zostały przesłane
do wszystkich polskich szpitali dokonujących transplantacji nerek. Ten symboliczny gest
miał stać się wyrazem naszej wdzięczności dla wszystkich osób, pracujących w tych
miejscach i w różny sposób zajmujących się osobami bezpośrednio przed i po
przeszczepie.

Kartka dla Transplantacji



Istotny wydaje się sam wygląd
przygotowanych przez nas kartek. Każda
z nich, choć przygotowana przez różne osoby,
posiada trzy wspólne elementy:
• logo Kampanii „Drugie Życie”, projektu,

który realizujemy od lat w naszej szkole
i który pozwala nam stawać się osobami
bardziej wrażliwymi na los ludzi
potrzebujących transplantacji,

• motyw serca, które stało się symbolem
wszelkich działań przyczyniających się do
popularyzowania tematu transplantacji
w odbiorze społecznym,

• motyw tulipana, kwiatu, który w murach
ZSM wpisał się jako symbol na trwałe
w działania związane z realizacją Kampanii
„Drugie Życie”.

Kartka dla Transplantacji



Te trzy ważne symbole
umieszczone na
okolicznościowych kartkach
pokazują wyraźnie jak ważnym
jest dla społeczności Zespołu
Szkół Mechanicznych, temat
transplantacji i popularyzacja
„Oświadczenia Woli”.

Kartka dla Transplantacji
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SMS

Dobroci

W ramach akcji nasi uczniowie
dokonując świadomego wyboru, z listy
kontaktów w swoich telefonach, wybrać
mieli jedną, ważną dla siebie osobę
wysyłając do Niej czysto informacyjnego
SMSa, w treści którego zamieszczony
został link do strony facebookowej
Kampanii. SMS pozbawiony został
jakiegokolwiek dodatkowego
komentarza. W naszym zamyśle wybrani
odbiorcy „SMSa Dobroci” otrzymali
impuls, który miał Ich skłonić do wejścia
na stronę Kampanii, po to aby zapoznać
się z działaniami podejmowanymi przez
jej koordynatorów, działaniami służącymi
popularyzacji tematu transplantacji.



SMS

Dobroci

Nasze staranie podjęte w ten właśnie sposób

przyczyniło się do realizacji podstawowego

założenia Kampanii jakim jest pozyskiwanie

coraz to nowych osób do realizacji tego

szlachetnego dzieła. W ten właśnie sposób

prosty SMS stał się narzędziem w służbie

dobrego dzieła, a nasi uczniowie po raz

kolejny stali się ambasadorami Kampanii

wśród wybranych przez siebie osób. Dzięki

naszym staraniom udało nam się dotrzeć do

223 osób.



Hybrydowo, a jednak tradycyjnie

Powrót do szkoły i realizacja

hybrydowej formy nauki skłonił nas

do popularyzacji papierowej wersji

„Oświadczenia Woli” wśród naszych

uczniów, Ich rodzin i znajomych.

Kadeci klas mundurowych rozdając

„Oświadczenia Woli” popularyzowali

w ten sposób ideę Kampanii „Drugie

życie” wśród uczniów Zespołu Szkół

Mechanicznych.



Hybrydowo, a jednak tradycyjnie
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Hybrydowo, a jednak tradycyjnie



Rodzina

i Transplantacja

Zagadnienia związane z Transplantacją w murach Zespołu Szkół
Mechanicznych poruszane były wielokrotnie. Pojawiały się one
na lekcjach przedmiotowych, w ramach akcji wolontaryjnych
i podczas spotkań ze specjalistami tematu. Postanowiliśmy
jednak, aby ich zakończeniem pozostało spojrzenie
przedstawicieli rodziny, w której jej członek boryka się
z chorobą i oczekuje na przeszczep. Dlatego też kończąc
spotkanie z tematem uczniowie szkoły mogli spotkać się z Panią
Anną, żoną osoby, która oczekiwała na przeszczep, a od maja
2021 roku jest już osobą po nim.
Po tym przejmującym spotkaniu dostrzegamy wyraźnie, że
choroba dotyka i dotyczy całego systemu rodzinnego, który
współcierpi i współoczekuje na przeszczep dający szansę na
nowe życie i szczęśliwe funkcjonowanie chorego i Jego rodziny.



Rodzina i Transplantacja



Dwanaście odsłon transplantacji

„Dwanaście odsłon Transplantacji” - to
oddolna inicjatywa uczniów ZSM. Jej
założeniem było przygotowanie dwunastu
kartek z kalendarza na rok 2022. Każda
z kartek opatrzona została hasłem
promującym Transplantację i Kampanię
„Drugie Życie”. Dodatkowo na każdej z nich
zamieszczone zostały fotografie uczniów
ZSM z symbolicznym kciukiem do góry,
który wskazywać ma na Ich pełną akceptację
idei samej Kampanii. W ten właśnie sposób
stali się Oni swoistymi ambasadorami tego
dzieła wśród tych, do których dotrze
transplantacyjny kalendarz.



Dwanaście odsłon transplantacji

Istotny jest, jak się wydaje, cel powstania
kalendarza, jest nim obchodzony w dniu
26 maja Dzień Matki. Powstały z tej okazji
kalendarz ma być swoistym prezentem dla
Mam naszych uczniów, prezentem który ma
ukazywać, że wychowały One dzieci
o wielkich sercach, dla których los innych
jest wartością nadrzędną i priorytetową,
a idee Kampanii są Im naprawdę drogie.



Dwanaście odsłon transplantacji
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Dwanaście odsłon transplantacji



Wszyscy razem

dla Transplantacji

Przygotowanie barwnego kolażu
prezentującego nazwę Kampanii
Społecznej „Drugie Życie”, to
końcowy zamysł działań
podejmowanych w ramach realizacji
tego projektu w murach Zespołu
Szkół Mechanicznych.



Wszyscy razem

dla Transplantacji
To symboliczne działanie nabrało jednak
szczególnego wymiaru. W przygotowanie
kolażu włączyły się bowiem wszystkie grupy
szkoły i tak znaleźli się na nim przedstawiciele
Dyrekcji, nauczycieli, uczniów oraz pracownicy
administracji i obsługi. Zamysłem tak
pomyślanego działania była bowiem idea, że
szkoła to organizm, a organizm działa tylko
wtedy, gdy wszystkie jego części są zespolone
ze sobą, dlatego też w ZSM Wszyscy razem i ze
sobą pragniemy służyć Transplantacji
i realizować założenia szlachetnej i pięknej
Kampanii „Drugie Życie”.



Kampanijne refleksje w obrazach



Nauczyciele, którzy przygotowali 
lekcje tematyczne z uczniami:

• Lidia Torzewska-Kulas – matematyka,

• Anna Dostatnia - język niemiecki,

• Paulina Michalak-Piotrowska – podstawy 

funkcjonowania społecznego

• Natalia Wasielewska - język hiszpański,

• Agata Przybylak – historia,

• Ks. Krystian Gramza – religia,

• Anna Balcerzak – matematyka,

• Anna Trawińska-Wykrota – biologia.



Główny koordynator projektu:

Ks. Krystian Gramza



Dziękujemy z uwagę!



Zespół Szkół
Mechanicznych

im. Komisji Edukacji
Narodowej
w Poznaniu


