PRO – LIFE – LAB Laboratorium Życia
Projekt edukacyjno – wychowawczy dla uczniów klas VII

„Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom, aniżeli nauczycielom, bardziej
doświadczeniu, aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom, aniżeli teoriom.”
Jan Paweł II

Koordynatorzy projektu:
mgr inż. Małgorzata Mikołajczak
mgr Małgorzata Mikulska

Cele:
• Instalacja „Pola nadziei” – to międzynarodowy program realizowany przez
hospicja i ich przyjaciół w celu pozyskania środków na rzecz potrzebujących i,
przede wszystkim, propagowania wśród dzieci i młodzieży idei niesienia
bezinteresownej pomocy. Symbolem kampanii są żółte żonkile sadzone jesienią
przez dzieci i młodzież w centralnych punktach miasta, a następnie rozdawane
wiosną w ulicznych kwestach.
• Koncert charytatywny.
• Dwa konkursy plastyczne: „Żonkil z dedykacją” oraz „Warto żyć”.

10 października 2017r
Nasadzenie Pola Nadziei
Dnia 10 października 2017 r. uruchomiłyśmy program "Pola nadziei".
Nawiązałyśmy współpracę z Urzędem Miasta i Gminy Miłosław. W wyniku tej
współpracy Urząd Gminy sfinansował zakup 500 sztuk cebulek żonkili. Wyznaczył
nam przestrzeń publiczną w postaci terenów zielonych znajdujących się na rynku w

Miłosławiu, w celu dokonania nasadzenia żonkili. W akcję zostali zaangażowani
uczniowie

klas

siódmych

Julia Graczyk, Klaudia Gerwazik, Wiktoria

Włodarczak, Julia Dziesiątkowska, Zuzanna Kopp, Wiktor Sieradzki, Adam
Klechamer i Adrian Olek. Wiosną Miłosław zażółci się pięknie kwiatami żonkili,
które nadawać będą wyjątkowy koloryt miasteczku.

11 października 2017r
I Konferencja Gość: mgr Wiesława Łechtańska wolontariuszka
Stowarzyszenia Hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wlkp.

,,Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i
spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i
zobaczyłam, że służba jest przyjemnością,,- Matka Teresa z Kalkuty.

Pani Wiesława Łechtańska w swoim wystąpieniu opowiedziała o budowie
hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej i zwróciła uwagę na ideę
opieki hospicyjnej. Słowo hospicjum wywodzi się od łacińskich słów hospes –
gość i hospitium – gościna. Zespoły hospicyjne złożone z profesjonalistów i
wolontariuszy towarzyszą choremu w drodze do kresu życia. Odpowiadają na
ich potrzeby medyczne oraz takie zwyczajne, ludzkie, jak potrzeba bliskości i
zwykłej rozmowy. Dała świadectwo swojej postawy nacechowanej altruizmem
i otwartością na drugiego, zwłaszcza cierpiącego człowieka. Zachęcała młodzież
do praktycznego zaangażowania się w pomoc dla ludzi starszych i cierpiących.

