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akcji „Drugie życie” postanowiliśmy
pomóc innym ludziom i dlatego zdecydowaliśmy się oddać potrzebującym własną krew.
Większość z nas podpisała również oświadczenie woli i namówiła do
tego członków własnych rodzin oraz
przyjaciół.
Próbowaliśmy dotrzeć do ludzi
Formy, które wybraliśmy, były
w
różnym wieku (do uczniów, nauczybardzo różnorodne. Pojawiły się:
cieli, rodziców, seniorów).
przedstawienie,
O wszystkich naszych działaniach
ulotka,
gazetka w formie papierowej przeczytacie w gazetce, która
wkrótce pojawi się na stronie naszej
i w Internecie,
Szkoły i na pewno w ten sposób ciąprzemarsz,
gle będzie oddziaływać na czytająkonkurs literacki,
cych ją internautów (uczniów, absolrozmowy i dyskusje,
wentów), a może nawet na gimnazjaankieta,
spotkanie z kompetentną oso- listów, którzy odwiedzą naszą stronę.
bą,
Wszystkie działania sprawiły nam
prezentacja multimedialna,
wiele radości i upewniły nas w przefilm.
konaniu, że to co robimy, ma sens.

Podczas
org anizowania
i przeprowadzania działań
związanych z akcją „Drugie
życie” naszym głównym celem
było dotarcie do jak największego grona odbiorców.

Podczas trwania w naszej Szkole

Ankieta
Cel, jaki nam przyświecał, kiedy
planowaliśmy przeprowadzenie ankiety wśród uczniów.
Chcieliśmy się dowiedzieć, co inni
uczniowie (a pośrednio ich rodzice)
sadzą o problematyce transplantacji.
Dlatego zadaliśmy im kilka pytań,
które umieściliśmy w kwestionariuszu
ankiety. Ankieta trafiła do naszych
kolegów w marcu.
Na początku spytaliśmy o to, czy
wypełnili (lub zamierzają to zrobić
w najbliższym czasie) oświadczenie
woli?
Następnie pytaliśmy o stosunek
rodziców uczniów do tematu transplantacji. Interesowało nas również
to, czy wypełnili oni oświadczenie
woli. Wiadomo, że rodzice mają
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Opiekunowie, wolontariusze.
wpływ na postawę swoich dzieci.
Pragnęliśmy uzyskać odpowiedź na
pytanie, czy uczniowie wiedzą, gdzie
mogą otrzymać oświadczenie woli
i z jakich źródeł informacji skorzystać, by dowiedzieć się więcej na
temat przeszczepów? Niektórzy nie
wiedzieli tego do momentu, w którym
zaczęły się działania związane z akcją „Drugie życie”. Spełniły one więc
swój cel i przyczyniły się do wzrostu
wiedzy na temat transplantacji
wśród uczniów, nauczycieli i mieszkańców Krakowa.
Ankieta miała zbadać, jaki jest
stosunek ucznia do transplantacji
i co na ten temat wie, np. czy orientuje się, w jakich sytuacjach można
oddać narządy drugiemu człowiekowi.
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Akcja „Drugie życie”
Prelekcja dla rodziców
Podczas tego spotkania została w akcję uczniowie (wolontariusze) rozda18 stycznia 2012 roku o godziprzedstawiona inscenizacja uczniów klasy wali oświadczenia woli i ulotki (te ostatnie 17:00 w naszej Szkole (na
2a, która dotyczyła transplantacji nie młodzież przygotowała samodzielnie).
sali gimnastycznej) odbyło się (scenariusz na stronie 5).
spotkanie z rodzicami uczniów.
Na korytarzu szkolnym zaangażowani

Fot. Rodzice podczas prelekcji
Fot. Nasze urocze wolontariuszki
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Akcja „Drugie życie”
Prelekcja dla rodziców

Bal maturalny odbył się
14 stycznia 2012 roku
w Restauracji „Wierzynek”
w Krakowie

Fot. Spotkanie z rodzicami

Noc Kupały u Dębów

Turniej w Jaworznie

Fot. Marta Domino, Alicja Chodacka , Barbara Kaszyńska w wykonaniu piosenki pt. „List do Boga”

Fot. Na skrzypcach podczas uroczystości zagrała
Yana Fedenko
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Fot. Przedstawienie na temat transplantacji
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Akcja „Drugie życie”
Młodzież edukuje dorosłych
Scenariusz przedstawienia na temat transplantacji
Narrator: Na skrzyżowaniu ul. Zabłocie
i ul. Gromadzkiej dwóch motocyklistów
zderzyło się ze sobą. Jeden zginął na
miejscu, drugi walczy o życie w szpitalu.
Znajdujemy się w szpitalu w Leśnej Górze, w pokoju lekarskim.
Lekarz 1: Słuchaj Robercie… Jakie to
życie jest niesprawiedliwe. Nie mogę się
pogodzić ze śmiercią mojej pacjentki.
Młoda dziewczyna, studentka z perspektywami na życie, zmarła na moich rękach.
Stażysta: Dlaczego zmarła?
Lekarz 1: Dziewczyna miała wadę serca.
Czekaliśmy na transplantację, lecz, niestety, rodzina dawcy nie zgodziła się na
pobranie narządów. Chociaż zmarły podpisał oświadczenie woli i była zgodność
tkankowa.
Stażysta: Oświadczenie woli…. czyli karta określająca gotowość do oddania po
śmierci własnych narządów i tkanek do
transplantacji? „Donor card”?
Lekarz 1: Tak, dokładnie. Należy jednak
pamiętać, że oświadczenie woli nie jest
dokumentem prawnym. Jest natomiast
dokumentem świadomego wyboru każdego z nas w kwestii oddania narządów do
przeszczepiania. W krytycznej chwili
pozwoli to najbliższym zaakceptować
naszą wolę.
Stażysta: Panie doktorze, czy mógłby
pan mi powiedzieć, na czym polega transplantacja?
Lekarz 1: Oczywiście. Transplantacja
jest
to
przeszczepienie
narządu
lub tkanki dawcy osobie z nieodwracalnie
uszkodzonym narządem czy tkanką.
Tkanka natomiast jest to określenie dla
innych, niż narządy, części ciała przeznaczonych do transplantacji, tj. kości, rogówki, skóry, zastawki serca.
Stażysta: A co to jest przeszczep?
Lekarz 1: Przeszczep, mój drogi, zwany
również transplantantem, są to komórki,
tkanki lub narząd pobrany od dawcy, podlegające chirurgicznemu przeszczepieniu
do organizmu biorcy. Niektóre tkanki
i narządy mogą być konserwowane i przechowywane w tzw. bankach.
Stażysta: Panie doktorze, przepraszam,
że jestem tak dociekliwy. Chciałbym wie-
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dzieć, jakie są warunki powodzenia przeszczepu.
Lekarz 1: Aby przeszczep przyjął się
w organizmie, przede wszystkim musi
zaistnieć zgodność pomiędzy antygenami
dawcy i biorcy. Ważny jest też właściwy
dobór dawcy i biorcy. Stosowanie immunosupresantów, których zadaniem jest
hamowanie procesów wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych. Naszym zadaniem, jako lekarzy, jest umiejętne rozpoznanie i leczenie procesu odrzucenia narządu przez organizm biorcy
oraz zapobieganie powikłaniom i leczenie
ich w razie takiej potrzeby.
Stażysta: To muszą być naprawdę skomplikowane operacje.
Lekarz 1: Są one bardzo skomplikowane
i pracochłonne. Niektórzy twierdzą, że to
najtrudniejsze zabiegi chirurgiczne. Ponadto występuje ryzyko, że wszczepiony
narząd nie przyjmie się, ponieważ organizm będzie traktował go jako ciało obce
i próbował zwalczyć. W rzadkich przypadkach może dojść do sytuacji odwrotnej, czyli że przeszczep zwraca się przeciw gospodarzowi i stara się go zniszczyć. Czy wiesz, mój drogi, jaki jest najprostszy przeszczep?
Stażysta: Myślę, że jest to przetoczenie krwi. I każdy z nas może ją oddać,
ratując w ten sposób czyjeś życie.
Lekarz 1: Bardzo dobrze.
(Wchodzi pielęgniarka).
Pielęgniarka 1: Panie doktorze, jest pan
potrzebny na OIOM-ie.
Lekarz 1: Robercie. Chodź za mną!
Ratownik: Mamy tutaj ofiarę wypadku
motocyklowego. Stracił dużo krwi.
Z ogólnych badań wynika, że ma uszkodzoną wątrobę, lekki wstrząs mózgu,
złamaną kończynę, liczne siniaki i zadrapania.
Lekarz 1: (Mówi do pielęgniarki):
Podstawowe badania krwi, moczu, USG
jamy brzusznej, tomografia wątroby
i mózgu, rentgen kończyny.
Narrator: W pokoju obok lekarze reanimują młodą dziewczynę.
Lekarz 2: (Przy lekarzu stoją dwie pielęgniarki).
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Przykro mi, nie potrafiliśmy uratować
państwa córki… lecz ona może uratować
czyjeś życie. Dziewczyna podpisała
oświadczenie woli, by w przypadku nagłej
śmierci jej tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji, ratując życie
innym.
Pielęgniarka 1: Motocyklista z wypadku
umrze, jeśli nie otrzyma nowej wątroby.
Tu są jego wyniki badań.
Narrator: Rodzina zmarłej musi podjąć
ważną decyzję. Muszą się zastanowić nad
tym, czy uszanować ostatnią wolę córki,
która podpisała odpowiednie oświadczenie, czy sprzeciwić się jej postanowieniu ?
Rodzina 1: (Spotkanie z rodziną zmarłej
dziewczyny. Mówi matka lub ojciec):
Wiemy, że decyzja naszej córki była
przemyślana i zgadzamy się z jej wolą.
Narrator: W wyniku decyzji rodziców
zmarłej motocyklista otrzymał nową wątrobę. Przeszczep zakończył się pomyślnie. Bliscy motocyklisty są wdzięczni za
dar od nieznanej osoby. I cieszą się, że
dostał drugą szansę. Zamierza on zająć
się propagowaniem wśród młodzieży
oświadczeń woli i uświadamiać im, jak
ważna jest transplantacja.
Narrator: Teraz wystąpią
uczennice
klasy 2a: Marta Domino, Alicja Chodacka,
Barbara Kaszyńska w wykonaniu piosenki
pt. „List do Boga”. Na skrzypcach zagra
Yana Fedenko.
Narrator: Bardzo dziękujemy za przybyZdjęcie nr 3
cie i uwagę. Mamy nadzieję, że nasz apel
poszerzył

Państwa wiedzę

na

temat

transplantacji. Przed salą gimnastyczną
oraz przed pokojem nauczycielskim spotkacie nasze koleżanki. Można tam uzyskać

więcej

informacji

oraz

zabrać

oświadczenie woli i ulotkę, która została
zredagowana specjalnie na spotkanie z
Państwem.
Dziękujemy.
Tekst: Sandra Małagowska,
Marta Domino
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Akcja „Drugie życie”
Prelekcja dla uczniów
26 styczeń to VII Ogólnopolski dzieży wszystkich klas, która doty- mali oświadczenia woli. Wielu zabraczyła transplantacji.
ło ze sobą również ulotkę, która
Dzień Transplantacji.
Klasa 2a odegrała przedstawie- dotyczyła transplantacji.
Tego dnia w Zespole Szkół Chenie.
Wyświetlono również film
micznych im. Marii Skłodowskiej
- Curie odbyła się prelekcja dla mło- pt. „Esperanza”. Uczniowie otrzy-

Fot. Widownia podczas przedstawienia

Fot. Przedstawienie

Pyton Królewski

Fot. Przedstawienie na temat transplantacji
- tym razem dla uczniów i nauczycieli
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Akcja „Drugie życie”
Spotkanie z panią Małgorzatą Rejdych
10 lutego 2012 roku pani Małgorzata Rejdych,
która przeszła operację przeszczepu serca, spotkała się z naszą młodzieżą. Podczas dwóch godzin, które spędziła w naszej Szkole, opowiadała
o własnych przeżyciach związanych z transplantacją.
Wykład zaczął się wstępem ogólnym po to, aby przybliżyć
uczniom problematykę transplantacji.
Następnie pani Małgorzata opowiedziała swoją historię, co
wywołało wśród obecnych uczniów i nauczycieli ogromne emocje.
Dowiedzieliśmy się również, że obecnie pani Małgorzata pomaga ludziom zmagać się z im problemami. Cały czas jest
w kontakcie z osobami, które przeszły przez to samo, co ona
lub czekają dalej na przeszczep. Próbuje ona wspierać je i dodawać im siły do dalszej walki o zdrowie i życie.
Oprócz tego pani Małgorzata jeździ na spotkania, na których
uświadamia innym, jak ważne jest udzielanie pomocy drugiemu
człowiekowi i podpisywanie oświadczeń woli. Dzięki Niej uczniowie mogą się dowiedzieć wszystkiego na temat transplantacji.

Fot. Spotkanie z panią Małgorzatą Rejdych

Fot. Uczniowie podczas spotkania z panią Małgorzatą Rejdych
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Akcja „Drugie życie”
Spotkanie z panią Małgorzatą Rejdych

„Pani Elżbieta Długosz za-

proponowała nam także
przymiarkę tradycyjnych
strojów noszonych przez
polskich Żydów.”

„Życie pojedynczego człowieka znaczy coś tylko wtedy, jeśli dzięki

niemu życie każdej żywej istoty staje się bardziej godne i piękne.
Życie stanowi świętość, to znaczy jest wartością nadrzędną, której
wszelkie inne wartości są podporządkowane.”
Albert Einstein

Fot. Pani Małgorzata Rejdych w towarzystwie naszych koleżanek i kolegów
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Akcja „Drugie życie”
Krwiodawstwo

Podczas oddawania krwi towarzyszyły
nam radość i smutek, co widać na fotografiach. Smutek wynikał z tego, że niektórzy z nas boją się zastrzyków, ale
pomimo to zdecydowali się pomagać innym ludziom. Gratulujemy odwagi!

29
listopada
2011
roku
oraz 13 marca 2012 na sali gimnastycznej naszej Szkoły została
przeprowadzona akcja oddawania
krwi w ramach IX Edycji Turnieju
„Młoda krew ratuje życie”.

Uczniowie chętnie wzięli udział w akcji krwiodawstwa. W pierwszym terminie
krew oddało 20 osób. Zebrano 9450 ml.
Natomiast w marcu zarejestrowanych
zostało 49 uczniów, z których 34 oddało
krew. Każdy z uczniów oddał 450 ml, co
łącznie daje 15300ml. Zorganizowanie
całej akcji na terenie naszej Szkoły było
możliwe dzięki uprzejmości Małopolskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa oraz Oddziału Terenowego 08-02 przy ulicy Wielickiej 265
w Krakowie.
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Akcja „Drugie życie”
Praca nagrodzona w konkursie literackim „Drugie życie”
W szkole przeprowadzono konkurs literacki, który był związany z tematem transplantacji.
Uczestnicy zostaną nagrodzeni dyplomami i książkami podczas uroczystego zakończenia roku
szkolnego 2011/2012. Najlepsze prace publikujemy w niniejszym wydaniu „AlChemika”.
Prace oceniły: pani Dyrektor - mgr inż. Elżbieta Ramatowska, pani Pedagog - mgr Anna
Bzowska, panie mgr Ewelina Jabłońska i mgr Martyna Sarapata.

Rozmowy
„Ludzie myślą czasem, jak zabić czas, a to czas ich zabija.”
Alphinse Allias

Życie – dla jednych coś normalnego, dla innych katorga, a dla niektórych cud. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy nie potrafią docenić tej wartości?

A: Naprawdę? To musi być okropne… Ale jednocześnie trudno zaakceptować to, że aby uratować tę Sylwię, ktoś musi umrzeć.
R: Moim zdaniem, kiedy ktoś umiera i jego organy zapewne powę-

drują do ziemi, rozsądniej jest je oddać osobie potrzebującej.

Gdzieś na szkolnym korytarzu...
(R)eporter: Przepraszam, czy masz chwilkę? Chciałbym zadać kilka

pytań.

A: W takim razie zgadzam się z Tobą. Podpisanie „Oświadczenia woli”
to taki akt miłości bliźniego i zabezpieczenie się w razie śmierci. Opowiedz o tym szerzej.
R: Transplantacja to powszechny zabieg. Niestety, mnóstwo ludzi

(M)agda (25 lat): Tak, nie ma problemu.
R: Powiedz, czym jest dla Ciebie życie?
M: Czym? Szarą codziennością. W kółko to samo: praca, dom, zakupy,
sprzątanie, raz na jakiś czas impreza.
R: A więc uważasz, że życie jest nudne?
M: Oczywiście! Jak długo można wykonywać wciąż te same czynności?
R: A co byś zrobiła, gdyby ktoś nagle oznajmił, że zostało Ci kilka

czeka w kolejce, bo brakuje organów.

M: (Cisza trwa jakiś czas). No… nie wiem. Trudno powiedzieć. Musiałabym załatwić wszystkie sprawy. Pewnie zrobiłabym coś szalonego.
R: Przyznaj, że żałowałabyś życia?
M: Możliwe, że tak.
R: Mimo, że takie nudne?
M: Jednak żal. Może coś się kiedyś zmieni….
R: A jednak życie jest ważne, choć właściwie go nie doceniamy.
M: Pewnie, trzeba znaleźć się w sytuacji ekstremalnej, by docenić
życie. I właśnie to mi uświadomiłeś.
R: Tak, chciałem Ci uświadomić, że najbardziej doceniamy to, co

A: Smutne.
R: W życiu nic nie jest pewne. Życie też nie trwa wiecznie. A my

dni życia?

tracimy lub możemy stracić.

M: Dokładnie, to zrozumiałam.
(R)eporter: Czy chciałbyś kiedyś uratować życie drugiemu człowie-

kowi?

(A)ntek (18 lat): W jaki sposób?
R: Możesz podpisać „Oświadczenie woli” i w ten sposób, w razie

A: Od czego zależy to, czy ktoś dostanie wcześniej organ?
R: Od wielu czynników: wiek, stan zdrowia, liczby oczekujących,

od tego czy jesteśmy uzależnieni, czy dawca jest zgodny z biorcą
(chodzi o zgodność genetyczną), od szans na udany przeszczep.
A: To nie każdy przeszczep się udaje?
R: Oczywiście, że nie. Nie jest to co prawda duży procent, ale

jednak ryzyko istnieje.

musimy często zdawać egzamin z człowieczeństwa.

A: No tak, no tak… To w takim razie muszę przemyśleć to wszystko,
bo szczerze mówiąc, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. A gdzie
można zdobyć więcej informacji?
R: Odsyłam na strony: www.niesmiertelni.pl,

www.przeszczepy.pl, www.dawca.pl.
I dziękuję bardzo za rozmowę.

(R)eporter: Dzień dobry. Ma Pan chwilkę?
(A)ntoni (56 lat): Tak, a o co chodzi?
R: Chciałbym zadać kilka pytań.
A: No to proszę bardzo.
R: Czym jest dla Pana życie?
A: Czym? To trudne pytanie. A dla Pana?
R: Dla mnie jest darem, za który nigdy Bogu należycie nie podzię-

śmierci, oddać potrzebującemu swoje organy.

kuję.

A: No, nie wiem. Ktoś miałby wziąć moje organy? Jakoś nie potrafię
sobie tego wyobrazić.
R: Ale to bardzo szlachetny gest. Dla niektórych ludzi to furtka

ważnych problemów?

do lepszego życia.

A: Na przykład dla kogo?
R: Choćby dla Sylwii, której nerki w skutek groźnej choroby zo-

stały uszkodzone i kilka dni w tygodniu musi jeździć na dializy,
które oczyszczają jej krew z toksyn. Musi przestrzegać diety, pić
odpowiednią ilość wody, pilnować się na każdym kroku, bo od tego
zależy jej życie.

AlChemik

A: Czemu darem? Przecież… to tylko życie jak miliony innych.
R: A pomyślał Pan kiedyś, jakie to szczęście, że nie ma pan poA: Każdy ma jakieś problemy.
R: Owszem, ale co mają powiedzieć ludzie, którzy walczą o prze-

życie kolejnego dnia?
A: To znaczy?
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Akcja „Drugie życie”
Rozmowy

R: Podam Panu przykład Sylwii - młodej dziewczyny, która straciła

nerki w skutek poważnej choroby. Kilka razy w tygodniu jeździ na
dializy, które oczyszczają jej krew. Musi także przestrzegać diety, pić ograniczoną ilość wody. Tak wygląda każdy jej dzień.

A: No tak, przyznam, że to życie musi być trudne, ale moje do łatwych
też nie należy. Więc jedyne co mogę zrobić, to pomodlić się w jej intencji.
R: Może Pan też podpisać „Oświadczenie woli”.
A: Wiem, jak to działa i jakoś nie jestem zainteresowany.
R: No dobrze, a mogę chociaż wiedzieć dlaczego?
A: Jestem człowiekiem starszym, wychowanym w zupełnie innej tradycji i takie jest po prostu moje zdanie, którego nie zmienię.
R: W takim razie dziękuję za rozmowę.
R(eporter): Cześć. Możemy porozmawiać?
D(ominik) (12 lat): Ok.
R: Słyszałeś kiedyś o „Oświadczeniu woli”?
D: Nie, nie słyszałem nigdy.
R: „Oświadczenie woli” to taki dokument, który podpisujesz i tym

samym wyrażasz zgodę na to, że w razie Twojej śmierci organy
z Twojego ciała, które jeszcze nadają się do przeszczepu, zostaną
komuś przekazane. Byłbyś w stanie podpisać taki dokument?
D: Co prawda mam mało lat, ale jeśli taki dokument uratowałby komuś
życie, to mógłbym go podpisać.
R: Czy jesteś pewny?
D: Jak kogoś uratuje to tak.
R: Wielu ludzi podchodzi do tej decyzji z rezerwą, ponieważ jed-

nak to są ich organy i nie chcieliby, żeby ktoś inny z nich korzystał.

śmy wtedy do wniosku, że jest to wspaniała okazja, by komuś pomóc
poprzez ofiarę z siebie, kiedy mnie już nie będzie tu między żywymi.
Zauważyłyśmy, że rodzina zmarłego często sprzeciwia się oddaniu organów innej osobie. Sądzę, że ciężko jest im się pogodzić ze śmiercią.
Są w szoku, że ktoś namawia ich do oddania narządów do przeszczepu.
Być może nigdy się nad tym wcześniej nie zastanawiali.
R: Większość ludzi uważa, że to ich organy i raczej nie powinny

być przekazywane komuś obcemu. Istnieją przecież takie ugrupowania religijne, w których zabrania się nawet transfuzji krwi. Jak
widać to wszystko zależy od tego, w jakiej kulturze zostaliśmy
wychowani. W każdym razie cieszy mnie Twoja postawa. A rozmawiałaś jeszcze z kimś na ten temat?
N: Ludzie raczej nie lubią rozmawiać o swojej śmierci, a tym bardziej
o tym, co się będzie działo z ich ciałem zaraz po niej. Na taką rozmowę
nie można pozwolić sobie w szkole na przerwie przed matematyką. Ale
uważam, że należy poruszać te tematy na lekcjach wychowawczych.
Myślę, że dobrym pomysłem jest spotkanie z lekarzem transplantologiem. Niektórzy nie mogą zrozumieć, jak rozpoznaje się to, czy ktoś
już zmarł. A jeżeli żyje i tylko nie potrafi nas o tym poinformować, bo
jest w śpiączce? A poza tym spotkałam się ze stwierdzeniem, że niektórzy jednak budzą się ze śpiączki. Wątpliwości jest wiele i lekarz
mógłby je rozwiać. Uważam, że to ważny temat, który budzi wiele kontrowersji, ale odpowiednio przygotowane akcje edukacyjne mogą tutaj
przynieść wiele korzyści.
R: Również w naszej szkole przeprowadzono akcję „Drugie życie”,

która ma na celu promowanie „Oświadczenia woli”. Bardzo dziękuję
za rozmowę i mam nadzieję, że podpiszesz to oświadczenie. Jeżeli
zechcesz dowiedzieć się czegoś więcej, to zapraszam na stronę:
www.niesmiertelni.pl i www.przeszczepy.pl.

D: Innym ludziom też trzeba pomagać.
R: Owszem, ale wiesz, że Ty nic z tego nie dostaniesz? Umrzesz

N: Możesz na mnie liczyć.

i ta pomoc może działać tylko w jedną stronę.

R(eporter) - syn: Mogę Ci zadać kilka pytań?

D: Spełnię wtedy dobry uczynek, szczególnie, że jestem Katolikiem.
Zresztą też mogę potrzebować kiedyś pomocy...
R: To bardzo szlachetna postawa. Dzięki za rozmowę. Mam na-

M(ama): Nie ma problemu
R: Słyszałaś kiedyś o „Oświadczeniu woli”?
M: Tak, u Ciebie w szkole.
R: Mogłabyś nosić przy sobie takie oświadczenie?
M: Myślę, że tak.
R: A co Cię zachęciło do tego?
M: Świadomość, że jeśli ktoś z mojej najbliższej rodziny będzie potrzebował pomocy i jedynym ratunkiem dla niego okaże się przeszczep,
to być może ktoś obcy uratuje jego życie. Rozmawiałam w pracy z koleżankami na ten temat, ale one podeszły do tego z niechęcią. Kiedy
jednak spytałam je, czy w razie wypadku kogoś z najbliższej rodziny,
np. męża, starałyby się o transplantację od innego dawcy, to zrobiłyby
to się bez wahania. Poczułam, że nie można jedynie oczekiwać od innych pomocy, trzeba również mieć coś do zaoferowania.
R: Mamo, czy uważasz, że takie akcje, jak ta przeprowadzona

dzieję, że z czasem Twoja postawa się nie zmieni i podpiszesz to
oświadczenie, kiedy nadejdzie czas. W razie czego odwiedź stronę: www.niesmiertelni.pl
lub www.przeszczepy.pl.
D: Dzięki.
R(eporter): Cześć. Masz chwilkę? Chciałbym Ci zadać kilka pytań.
N(atalia) (17 lat): Oczywiście. Może usiądziemy. O tu, na tej ławce.
Mam dużo wolnego czasu.
R: Myślę, że nie jesteś jedną z tych osób, które ciągle się gdzieś

spieszą. Chciałbym Cię spytać o to, czym jest dla Ciebie życie?
Jak bardzo je cenisz?

N: Życie ma dla mnie dużą wartość. Jednak moje traktuję jako narzędzie do szlifowania diamentów, którymi są inne życia. Jak bardzo je
cenię? Tak jak ceni się każde narzędzie - jest mi potrzebne, by pomagać innym ludziom, ale nie widzę sensu w życiu dla siebie samej.
R: To w takim razie na pewno słyszałaś o „Oświadczeniu woli”.
N: Niestety, nie słyszałam. Mógłbyś mi przybliżyć ten temat?
R: „Oświadczenie woli” to taki dokument, który podpisujesz i wyra-

żasz w nim zgodę na to, że w razie Twojej śmierci organy z Twojego ciała, które jeszcze nadają się do przeszczepu, zostaną komuś przekazane.

N: Tak, słyszałam o tym, ale nie wiedziałam, że to się tak nazywa.
R: Byłabyś w stanie podpisać taki dokument?
N: Oczywiście! Kiedyś nawet rozmawiałam o tym z moją mamą. Doszły-
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w naszej szkole, mogą zmienić to negatywne nastawienie ludzi do
podpisywania „Oświadczenia woli”?
M: Tak, ponieważ człowiek, który słucha słów innych ludzi, bardziej
przeżywa to, o czym oni mówią, niż kiedy ogląda jakiś plakat.
R: A co sądzisz o postawie ludzi, którzy mówią wprost, że nigdy

nie podpiszą takiego oświadczenia?

M: Większość ludzi nie myśli o śmierci, chorobie, dopóki jej nie doświadczy. Zmieniają zdanie, kiedy dotknie ich tragedia.
R: A co byś zrobiła, gdybym ja podpisał takie oświadczenie?
M: Potraktowałabym to poważnie i uszanowała Twoją decyzję
R: Dziękuję.

Mateusz Filipek, klasa 2 c
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Akcja „Drugie życie”
Praca nagrodzona w konkursie literackim „Drugie życie”
Transplantacja
Transplantacja - temat dzisiaj już
w zasadzie każdemu znany, popularny,
czasami kontrowersyjny. Człowiekowi
za życia ciężko być dobrym. Jest tak
wiele rzeczy, które kuszą i sprawiają,
że trudno nam podążać drogą samodoskonalenia. Różnego rodzaju bariery,
które sami sobie budujemy, czasami
bezpodstawnie. Skoro tak niewiele
robimy żyjąc, to czemu nie zrobić
czegoś wielkiego po śmierci? Łatwo
mówić, trudniej zrobić… Odrzućmy
jednak swój niczym nieuzasadniony
egoizm, pomyślmy o innych, nie bójmy
się PODAROWAĆ KOMUŚ ŻYCIE.
Piękny słoneczny poranek – jak
w wielu książkach i romantycznych
filmach. Tutaj ważni są bohaterowie.
Dwoje młodych ludzi, mocno doświadczonych przez los. Ona, Basia, od małego mieszkająca w domu dziecka.
Porzucona na progu, w naprawdę
mroźną zimę. On, Rafał, teraz już
dobrze zbudowany mężczyzna, zawsze
uśmiechnięty. Do domu dziecka trafił
zaraz po ukończeniu drugiego roku
życia – w sumie szkoda, że nie wcześniej, może mniej wycierpiałby, niż
przy rodzicach alkoholikach. Połączyły
ich podobne historie, pasje. Ślub
wzięli szybko. Chcieli jak najszybciej
zacząć życie ‘od nowa’. Bóg chciał, aby
dostali kolejną lekcję, tym razem
jeszcze bardziej bolesną. Zamiłowanie
Rafała do motocykli było czymś niespotykanym. Za każdym razem, kiedy
tylko zobaczył te dwukołowe cuda, w
momencie zamieniał się w małego
chłopca, który zaczynał marzyć o wielkim salonie z nimi, a także o swoim
własnym, na którym będzie mógł jeździć. Basi bardzo zależało, aby mąż
był szczęśliwy, więc bez wahania
wszystkie pieniądze, które odłożyła na
czarną godzinę, dała ukochanemu, aby
mógł realizować marzenia. Zgromadzonych oszczędności starczyło na
prawo jazdy oraz na motocykl. Ta
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zaczynająca się układać jak w bajce
historia została przerwana tragicznym
wydarzeniem. Rafał jechał z pracy na
swoim motorze. Padał deszcz. Było
ślisko. Spiesząc się, wyminął ciężarówkę. Mokra nawierzchnia spowodowała
upadek chłopaka na ulicę i utratę
przytomności. Niestety, ciężarówka
spowodowała bardzo poważne uszkodzenia ciała. Rafał zmarł w szpitalu po
krótkiej reanimacji, zostawiając Basię.
Nie mogła uwierzyć. Chciała zobaczyć ciało męża. Niestety, o pomyłce
nie było mowy. To był on. Kobieta była
zdruzgotana, a w dodatku oburzona.
Jaki tupet musiał mieć lekarz, który
przyszedł do niej, by porozmawiać
o transplantacji organów jej dopiero
co zmarłego męża? Słyszała wszystko
jakby niewyraźne. Nie pamięta dokładnie, co ją podkusiło, ale zgodziła
się. Podpisała te papiery, twierdząc,
że zrobiła to bardziej dla świętego
spokoju.
Minęło kilka tygodni. Po pogrzebie
Basia zaczęła myśleć logicznie nad
tym, co zrobiła, jak zmieniło się jej
życie. Zadzwoniła do lekarza, który
namówił ją do tego, aby podpisała papiery. Przez kolejne kilka tygodni
znów nie wiedziała, co się wokół niej
dzieje, ponieważ usłyszała, że innej
osobie przeszczepiono twarz jej męża… Jest to rodzaj przeszczepu,
o którym mówi się naprawdę niewiele.
Jednak jest tak wielu ludzi, którzy
mają po prostu miejsce na nos, ogromną narośl na twarzy i inne zniekształcenia. Społeczność nieustannie wytyka
ich palcami, traktując te osoby jak
odmieńców. Od Rafała wzięto znaczną
część twarzy oraz kilka innych narządów. Twarz dostał mężczyzna w średnim wieku, który doznał poważnych
obrażeń w wyniku pożaru.
Minęły dwa lata. Basia pozbierała
się po wszystkich nieszczęściach.
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Chciała zacząć wszystko od nowa.
Znalazła mniejsze mieszkanie i inną
pracę. Tam poznała Krzysztofa - trzydziestodwuletniego pomocnika szefa.
Był bardzo przystojny, ale też nieśmiały. Szybko między nim a Basią
nawiązała się znajomość, która potem
przerodziła się w przyjaźń.
Ciepły, piątkowy, letni wieczór. Po
pracy Krzysztof i Basia postanowili
wyjść na spacer. Ciągle się poznawali,
a on przypominał jej łudząco Rafała.
Nie dopuszczała do siebie myśli, że to
właśnie on może być osobą, która
w tamtym czasie potrzebowała twarzy. Luźny nastrój pozwalał na zadanie
pytania, które tak ją męczyło. Chwila
zakłopotania i ciszy zdawała się ciągnąć w nieskończoność. Mężczyzna
potwierdził, że to jemu przeszczepiono twarz, jednak nie było stuprocentowej pewności, że należała do męża
Basi. Kobieta nie potrzebowała potwierdzenia, wiedziała, że to ta twarz.
Zareagowała bardzo nietypowo.
Uśmiechnęła się, zaczęła dotykać jego
policzków, czoła. Rozpoznała w jego
osobie swojego zmarłego męża, a w
charakterze tak wiele dobrego!
Obecnie Basia znów odzyskuje
równowagę w życiu. Cieszy się, że
świat okazał się tak mały i poznała
Krzysztofa. Dziś spędza z nim coraz
więcej czasu, doceniając każdy dzień i
dziękując lekarzowi, który wtedy
przekonał ją do tej decyzji. Z pewnością uczyniła życie swoje i swojego
przyjaciela piękniejszym, a wielu innym ludziom PODAROWAŁA ŻYCIE.

Patrycja Gubała, klasa 1 b
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Akcja „Drugie życie”
Prace nagrodzone w konkursie literackim „Drugie życie”

Drugie życie
Jedno uderzenie.

Gdy człowiek człowiekowi życie oddaje.

Tak wiele bólu, łez i krwi.

Wystarczy tylko mała karteczka...

Tylko jeden głupi błąd.

Ale tyle szczęścia się wokół roznieca.

Życie zmienia się w proch.

Tu dziecko chore znowu zdrowieje,

Ciała na wpółmartwe wydobywają spośród blach.

Tu student po wypadku szczęścia doznaje.

Czy jeszcze znajdzie się ratunek dla nas?

Tak wiele możesz przy tak małym nakładzie,

Sygnał karetki w mych uszach wciąż brzmi.

Bo wszyscy jesteśmy tak podobni.

Krzyki ludzi, lament i łzy...

Człowiek w końcu wszystek nie umiera..

„Jak długo można uciekać przed śmiercią?”

Coś po nim zostaje u drugiego człowieka.

„Przez całe życie.”

A wdzięczność zyskuje nawet nie małą,

„A co jeśli dobiega końca?”

Gdy życiem się dzieli z inną ofiarą.

„Staraj się o drugie życie.

Tak wiele nieszczęść chodzi po ludziach,

To dar tak szlachetny i niespotykany

Tak wiele nieszczęść ludzi spotyka.

Tylko przez Boga na ziemię zesłany.

Śmierć, choroba, wypadek...

Człowiek człowiekowi ofiarę składa.

To wszystko się składa na życia ofiarę.

To nerkę, wątrobę, czy szpik swój...

Ratuj więc innych, jak tylko możesz,

Tak życie ratuje, sercem się dzieląc.

Bo kto wie…

Mimo, że jemu życie uciekło.”

Może i Tobie ktoś w przyszłości pomoże…

Dar życia drugiego tak wiele nam daje.

Magdalena Fijar, klasa 3 d

Jestem na TAK. A Ty?
Na przełomie stycznia i lutego w naszej szkole że bez pomocy innych osób nie przeżylibyśmy nawet dnia.
rozpoczęła się akacja „Drugie życie”. Rozpoczęło ją spo- Musimy więc się nawzajem wspierać!
tkanie uczniów z rodzicami podczas wywiadówki szkolnej. My,
jako wolontariusze, chcieliśmy uświadomić rodzicom, kolegom
i koleżankom, a przede wszystkim sobie samym, co to jest
transplantacja? I dlaczego w ostatnim czasie tak często jest
poruszany ten temat?
Warto wspomnieć również o tym, że moi koledzy i koleżanki
ze szkoły przygotowali skecze. Przedstawiały one sytuacje,
które wciąż powtarzają się tysiące razy w każdym szpitalu na
świecie. Poprzez śmiech oswajaliśmy temat, który przecież
budzi kontrowersje i bywa pomijany podczas codziennych dyskusji. O śmierci nie rozmawia się zbyt często podczas spotkań
koleżeńskich czy rodzinnych. Rozdawaliśmy ulotki, które sami
przygotowaliśmy, oraz oświadczenia woli.
Najważniejszym punktem naszej akcji było spotkanie z panią
Małgorzatą Rejdych, której przeszczepiono serce. Mogliśmy
wysłuchać jej wstrząsającej historii w piątek 10 lutego, tuż
przed feriami zimowymi. Spotkanie z osobą, którą dotknęła
choroba, ciężka walka o życie, wiele cierpienia, a nawet zwątpienie, wywołała wśród uczniów refleksje, że życie należy cenić
i że zdrowie nie jest nam dane raz na zawsze. Zaczęliśmy się
zastanawiać nad naszym życiem i tym, jak wiele jeszcze trudnych decyzji przed nami.
Przeprowadzone w czasie akcji „Drugie życie” działania
uświadomiły mi, że jesteśmy małą cząstką świata, tak słabą,
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Wydaje nam się często, że żyjemy razem, choć właściwie
bywamy samotni wśród innych ludzi. Potrafimy przejść obojętnie obok czyjegoś nieszczęścia, nie zdając sobie sprawy, że my
możemy również znaleźć się po drugiej stronie. Mówiąc, czy
myśląc, że nas to nie dotyczy, popełniamy błąd. Dopóki żyjemy,
może zdarzyć się dosłownie wszystko. Faktycznie, mamy swój
dom, rodzinę, dzieci, jesteśmy zdrowi, cieszymy się życiem.
Trwa to jednak do czasu, kiedy spadnie na nas nieszczęście.
I co wtedy? Przecież musimy żyć, mamy rodzinę, dzieci
i chcielibyśmy dożyć do narodzin wnuków. Oczywiście, możemy
marzyć, czy też pragnąć wiele, ale czy ktoś da nam szansę na
realizację naszych planów? Zastanówmy się nad tym i sami
odpowiedzmy na postawione przeze mnie pytanie: Co dalej?
Transplantacja to nie tylko przeszczep, to także radość
osób z otrzymanego życia, które możemy podarować drugiej
osobie w sytuacji, kiedy ono nie jest nam już potrzebne, po
prostu czeka nas pogrzeb i nasze organy trafią do ziemi. A
dzięki biorcy cząstka nas przeżyje w drugim człowieku.

Jestem na TAK. A Ty?
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Akcja „Drugie życie”
Historie
Czasem trudno wczuć się w sytuację drugiego człowieka, jeżeli nic o nim nie wiemy.
Prawdziwe historie, które ktoś nam polecił
do przeczytania, miały wpływ na naszą decyzję o podpisaniu „Oświadczenia woli”.
Historia Sylwii pojawiła się w ulotkach, które bardzo
szybko zostały rozdane wśród rodziców, uczniów i nauczycieli. Jej losy, zresztą prawdziwe, stały się tematem dyskusji podczas przerw.
Inne opowieści ludzi, którzy oczekują na przeszczep,

pochodziły z artykułu M. Mistrzak, G, Łakomskiego
„Transplantacje”, który ukazał się na łamach gazety
„Wprost” nr 36 (1439). Są tam historie: trzyletniej Oli
Saletry, która oczekuje na przeszczep wątroby; osiemnastoletniego Damiana Królewicza, który przeszedł
przeszczep wątroby.
Do naszej szkoły przybyła pani Małgorzata Rejdych,
która opowiedziała nam własne losy. Najpierw długo chorowała, a potem musiała oczekiwać na przeszczep serca,
który ostatecznie przeprowadzono. Operacja ta sprawiła, że pani Małgorzata żyje. To, co spotkało tych ludzi,
może przydarzyć się również nam, naszym bliskim.

Historia prawdziwa — Sylwia
Sylwia, kiedy idzie na dializę, przechodzi obok pustego oddziału transplantologii. Czasem siada na jednym z krzeseł, które znajdują się na tym piętrze, a wtedy w ciszy i spokoju nasłuchuje, czy coś się tutaj dzieje. Czy może ktoś już zyskał
szansę na normalne życie - na życie? Czy ktoś dostał szansę?
Niewiele ostatnio tych szans. Korytarze puste i głuche jak grobowiec, jak cmentarzysko.
Sylwia jest bardzo młoda, chce żyć, chce mieć rodzinę. Na
razie nie może podjąć żadnych konkretnych decyzji. Jej życie
skupia się wokół zabiegów, zakażeń, tocznia, nerek, dializ. Gdyby udało się, zaczęłaby żyć mimo tych ograniczeń, wolna i niezależna.
Straciła nerki, bo odziedziczyła straszną chorobę, która je
zniszczyła w ciągu roku. Nerki mogły się odrodzić jak „Feniks
z popiołu”, ale w ciągu pół roku nic takiego się nie wydarzyło.
Codziennie rano - około piątej - budzi się, by później wsiąść
do busa, który powiezie ją do kliniki. Wstaje w Wigilię i w Sylwestra, gdy tylko akurat musi być dializowana. Nie może spakować plecaka i wyjechać, gdzie tylko zapragnie, bo co dwa dni
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musi jechać na dializę. Tam maszyna oczyszcza jej krew z toksyn, przeszło trzy godziny, może czasem więcej, zależy, ile ma
do odwodnienia.
Przez te dwa, trzy dni musi wciąż liczyć, ile wypiła, ile może
już ważyć, ile ma do odwodnienia. Czasem chce jej się pić, ale
nie może - musi uważać. Kiedyś nie musiała zwracać uwagi na
to, ile pije i piła niewiele. Teraz smakuje jej nawet woda z kranu. Piłaby ją i piła tak długo, jak tylko by chciała. Marzy o tak
prostej czynności, do której inni ludzie nie przywiązują zupełnie wagi. Jej życie wygląda zupełnie inaczej. Rozsądek zakręca
ten kurek. Dość. Nie można. Choroba wzmacnia silną wolę. Jednak czasem budzi się bunt, chce się zrobić coś na przekór sobie.
Życie Sylwii to ciągłe oczekiwanie na przeszczep. Jest młoda i ma szanse, ale coraz rzadziej spotyka osoby po przeszczepie. To trudna decyzja, ale też czasem czeka się i czeka
bez możliwości jej podjęcia. Jedna z pań już zrezygnowała, bo
jej przyjaciółka z dializy zmarła po przeszczepie. I tak się
zdarza, dlatego tak trudno się zdecydować. Trudno, a jednak
wielu się decyduje. Sylwia również podjęła ją już jakiś czas
temu. Czy jednak los da jej szansę na normalne życie? Wątpliwości i lęki budzą dziewczynę w nocy. W dzień zagłusza je głośnym śmiechem. Sylwia (to ta najradośniejsza na oddziale dla
dializowanych) śmieje się, by zabić myśli o śmierci, zabić
strach przed przyszłością. Czeka jak wielu innych - wciąż bezskutecznie.
Dlatego Sylwia przychodzi tutaj, na oddział transplantologii, posiedzieć. Marzy, że zdarzy się cud. Często w nocy, gdy
leży na szpitalnym łóżku, nasłuchuje karetek - czy nie jedzie ta
z nerką, dla któregoś z nich. Może dla niej? Rozpoznaje je po
pośpiechu.

Pamiętaj! Ta historia może dotyczyć również Ciebie!
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Akcja „Drugie życie”
Przemarsz nadziei
„Nie zabieraj narządów do nieba,

tu na ziemi ich wiele potrzeba.”
„Dziś w Krakowie każdy wie,
żeby życiem dzielić się.”
„Transplantacja drugim życiem”
— krzyczeli uczniowie za swoją
koleżanką, która narzucała im
rytm przez megafon.
Trasa naszego przemarszu rozpoczęła
się na ul. Krupniczej 44 – pod Zespołem
Szkół Chemicznych. Następnie szliśmy
Plantami dookoła Rynku — ul. Szewską
– przez Rynek powrót ul. Szewską. Cały
czas rozdawaliśmy ulotki (około 200
sztuk) oraz oświadczenia woli (około 600
sztuk). Przemarsz trwał półtorej godziny. Wyruszyliśmy o godzinie 11:30,
a wróciliśmy około 13:00.

Rys. Trasa naszego przemarszu

Fot. Wymarsz spod szkoły (ul. Krupnicza 44)
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Akcja „Drugie życie”
Przemarsz nadziei
Wychodząc na ulice o tej
porze dnia, dotarliśmy do
wielu osób.
Cała akcja została przeprowadzona bardzo sprawnie.
Wielu uczniów zaangażowało
się w przygotowania. Wykonano kilka transparentów
oraz plakatów, które przyciągały uwagę przechodniów.

Fot. Przemarsz Plantami
W tych godzinach na Plantach i Rynku można spotkać
bardzo wielu turystów. Mijały
nas grupy uczniów i mieszkańcy Krakowa.

Fot. Krakowskie Planty
Naszym głównym celem było
zwrócenie uwagi na problematykę transplantacji. Chcieliśmy
również rozdać napotkanym ludziom oświadczenia woli. Co
dziwne, wielu z nich nie spotkało
się dotąd z takim dokumentem.
Przemarsz sprawił nam wiele
radości i poczuliśmy, że robimy
naprawdę coś ważnego.
Fot. Wracamy z krakowskiego Rynku
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