
Sprawozdanie z kampanii „ Drugie życie”
w I Liceum Ogólnokształcącym

im. B. Chrobrego w Gnieźnie
za rok szkolny 2016/2017



W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie 
wzięli udział  w kampanii „Drugie życie” po raz szósty



26 października Światowy Dzieo Donacji                                     
i Transplantacji- Inauguracja kampanii „ Drugie życie”
prezentacja na temat bezinteresownego dawstwa 
narządów oraz rozpowszechnianie oświadczeo woli 
wśród „ Chrobrzaków”. Prezentację uświetnił występ 
chóru szkolnego.









„ Drugie życie” podczas finału Turnieju Szkół 
Zaprzyjaźnionych w siatkówce, organizowanego 

przez I LO w Gnieźnie











Propagowanie idei transplantacji oraz rozpowszechnianie  
informacji dotyczących podejmowania świadomych decyzji 
o dawstwie narządów w gimnazjach powiatu 
gnieźnieńskiego



Gimnazjum nr 1 im. Zjazdu Gnieźnieoskiego







Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Niechanowie





Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Łubowie





Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie





Gimnazjum nr 4 im. Polskich Noblistów w Gnieźnie





Zespół Szkół Publicznych w Żydowie 





„Drugie życie” u Prezydenta Miasta Gniezna

W odpowiedzi na naszą prośbę Prezydent Miasta 
Gniezna p. Tomasz Budasz zaprosił nas na spotkanie 
dyrektorów wydziałów i referatów urzędu miejskiego. 
Zaprezentowaliśmy główne idee akcji „Drugie życie”         
i wręczaliśmy oświadczenia woli ( ok. 200. pracowników)













„ Drugie życie” na imieninach Gniezna 

22 kwietnia odbył się Jarmark św. Wojciecha, który cieszył się 
dużym zainteresowaniem mieszkaoców Gniezna oraz 
pielgrzymów, którzy przybyli na uroczystości odpustowe ku 
czci św. Wojciecha. Uczniowie klasy 2A też tam byli                   
i rozdawali oświadczenia woli 









Spotkanie dla młodzieży gnieźnieńskich szkól ponadgimnazjalnych
z  dr hab. n. med. p. Maciejem Głydą - ordynatorem Oddziału Transplantologii 
i Chirurgii z Pododdziałem Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz 
pacjentem po przeszczepie nerki  p. Marcinem Kaczmarowskim 















Podczas lekcji religii katecheci zapoznali młodzież ze stanowiskiem 
Kościoła katolickiego i innych religii wobec dawstwa narządów. 





Manekin Challenge, propagujący 
transplantację wykonany przez 
uczniów naszej szkoły 



Kolportaż oświadczeo woli wśród mieszkaoców 
Gniezna i przekaz informacji o celach kampanii







W ramach akcji „ Drugie życie” dla dzieci  
z Przedszkola nr 9 „ Leśne Ludki” oraz Przedszkola 
„Orzełki” Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.  
Zajęcia rekreacyjne propagujące aktywność fizyczną 
jako element zdrowego stylu życia. Nie 
wtajemniczaliśmy dzieci w ideę akcji, ale chcieliśmy 
w ten sposób  dotrzeć  z przesłaniem do ich rodziców 
i opiekunów. Przedszkolacy z wypiekami na twarzy 
i charakterystycznymi balonikami w dłoniach 
opuścili naszą szkołę, wołając chórem: „dziękujemy, 
do zobaczenia”. 













 25 maja uczennice klasy 2a podczas  sesji Rady 
Powiatu Gnieźnieńskiego,, przybliżyły radnym 
cele kampanii „ Drugie życie” oraz zachęciły 
do pobierania oświadczeń woli, które 
rozpowszechniano nie tylko na sali obrad, ale 
również wśród pracowników Starostwa 
Powiatowego.





Pisano o nas w tygodniku 
„Przemiany na Szlaku 
Piastowskim”, na 
lokalnych portalach 
informacyjnych: moje-
gniezno.pl, 
informacjelokalne.pl
( gdzie wysłaliśmy 
Manekin Challenge 
reklamujący akcję), a także 
udzielaliśmy wywiadów na 
antenach Radia Merkury, 
Radia Gniezno, Radia Plus 
Gniezno. Bieżące 
inicjatywy 
prezentowaliśmy na 
stronie internetowej 
Szkoły.



Rozpowszechniliśmy w tym roku szkolnym ok. 1000. 
oświadczeń woli.




