
Finaliści z województwa podkarpackiego 
z projektem „Transplantologia 2.0” 

 
  

 
 
Nazywam się Paulina Pasierb i jestem uczennicą 
drugiej klasy IV Liceum Ogólnokształcącego im. 
Mikołaja Kopernika w Rzeszowie. Wolny czas 
spędzam czytając literaturę popularną lub artykuły o 
krajach anglojęzycznych. Ogromną przyjemność 
sprawia mi również pisanie opowiadań. W 
przyszłości chciałabym zająć się kryminologią. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nazywam się Michał Nieroda. Jestem uczniem 
drugiej klasy w IV Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie. Interesuję 
się naukami humanistycznymi, lubię czytać 
książki, słuchać muzyki. W przyszłości planuje 
pójść na studia i rozwijać swoje zainteresowania.  
 
 
 
 

 
 
Nazywam się Magdalena Świdrak i jestem 
nauczycielem języka polskiego w IV Liceum 
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika  
w Rzeszowie. Pełnię funkcję administratora 
szkolnej strony internetowej, organizuję również 
Dni Otwarte IV LO oraz należę do zespołu, który 
promuje szkołę. Od wielu lat jestem 
egzaminatorem maturalnym języka polskiego. 
Uwielbiam podróżować. 
 



Kampania „Drugie życie. Transplantacja masz dar uzdrawiania”, w której 
wzięliśmy czynny udział z pozoru może nie wydawać się związana z pracą 
organiczną, czy pracą u podstaw, jednak my sprawiliśmy, że taką się stała. 
W naszym liceum zorganizowaliśmy Dzień Transplantologii, podczas którego 
odbyły się liczne quizy i testy oraz prezentacje w klasach. Każdy, kto 
postanowił dołączyć się do naszego projektu ubrał się na niebiesko. Żeby 
zdobyć odpowiednią wiedzę, byliśmy na spotkaniach z doktorami  
i profesorami, którzy przekazali nam wszystko, co sami wiedzieli. My 
natomiast uświadamialiśmy naszych kolegów. Ta niewielka akcja stała się 
ogromnym przedsięwzięciem. Oprócz w/w Dnia Transplantologii 
zorganizowaliśmy również spotkania z rodzicami, które zostały 
przeprowadzone podczas wywiadówki. 
Z przeprowadzonych wywiadów z uczniami oraz nauczycielami, którzy licznie 
poparli nasz pomysł, dowiedzieliśmy się, że cała akcja uświadomiła nasze 
najbliższe otoczenie; jak ważna jest transplantologia, że warto o niej 
rozmawiać z rodziną oraz, że przeszczep nie jest taki prosty jak się wydaje. 
W naszym mieście odbył się również Dzień Transplantacji, podczas którego 
mieszkańcy Rzeszowa mogli posłuchać pacjentów, którym przeszczep 
uratował życie. Praca organiczna polega na działaniu na rzecz rozwoju 
społeczeństwa, które jest jak żywy organizm, który do poprawnego 
funkcjonowania potrzebuje współpracy narządów, tkanek i komórek. Nasze 
przedsięwzięcie uświadomiło uczniom i nauczycielom naszej szkoły, ale też i 
mieszkańcom Rzeszowa, czym jest transplantacja oraz poznali jej wady i 
zalety.  

Transplantologia dotyczy każdego z nas! 
 

 
 


