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„POLA NADZIEI” to wspaniały program zainicjowany przed laty przez Fundację Marie Curie
Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii. Akcja ta jest symbolicznym aktem solidarności z
chorującymi na raka ludźmi. Co roku – we wrześniu i październiku w ramach akcji sadzone są
żonkile, bo żonkil jest symbolem nadziei. Zachęcamy do lektury tekstu Anny Podhorodeckiej.
Wiosną, kiedy żonkile kwitną, odbywają się akcje, których celem jest pozyskanie funduszy na
potrzeby hospicjów oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie – uwrażliwienie
głównie dzieci i młodzieży na potrzeby chorych i możliwość niesienia pomocy.
Elbląskie „Pola Nadziei 2012” zainaugurowaliśmy uroczyście 14 października 2011 r., kiedy to w
towarzystwie zaproszonych gości zasadziliśmy przed Hospicjum symboliczne poletko nadziei.
Poletka sadzili na terenie swoich placówek także uczniowie szkół i przedszkolaki. A wiosną,
kiedy żonkile zakwitły, zaprosiliśmy przedszkola, szkoły i inne placówki edukacyjne do
wiosennej części akcji, w ramach której odbywały się spotkania, konkurs żonkilowy, festyn oraz
kwesty.
21 kwietnia 2012 r. Plac Jagiellończyka został zajęty przez wolontariuszy, pracowników i
przyjaciół Hospicjum Elbląskiego już o 9 rano, najpierw ścinane były żonkile, a o 11
rozpoczęliśmy festyn. Zgromadzonych powitała Dyrektor Hospicjum Elbląskiego doktor
Wiesława Pokropska, a następnie głos zabrał Pan Tomasz Lewandowski, Wiceprezydenta
Elbląga, który powiedział kilka ciepłych zdań do zgromadzonych osób.
Na scenie tego dnia wystąpiły dzieci z Przedszkola nr 15, uczeń Gimnazjum nr 9, Andrzej
Pawłowski, który dostarczył słuchającym jego występu niezwykłych wrażeń, prezentował
beatbox oraz jako gwiazdy wystąpiły „Szalone Małolaty” z Młodzieżowego Domu Kultury. Przez
kolejne 2 godziny odbywała się prezentacja prac uczestników konkursu „Żonkil -kwiat nadziei”.
Młodzi konkursowicze prezentowali się niezwykle ciekawe. Jury w osobach: Ewa BednarskaSiwilewicz, Marlena Szwemińska, Beata Wrzosek i Teresa Miłoszewska przyglądały się
prezentowanym pracom, a podczas obrad wyłoniły zwycięzców konkursu. Na placu od rana,
przez kilka godzin Animatorzy ze Stowarzyszenia Elbląg Europa zachęcali do zabawy.
Przygotowali ciekawostki: szczudlarzy, malowanie twarzy, zabawy z chustą Klanzy, robienie
zwierzaków z balonów, prezentowali wielkie bańki mydlane oraz zaprosili do konkursu
plastycznego. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przygotował tor przeszkód dla dzieci z
nagrodami. Uczniowie Szkoły Policealnej im. J.Romanowskiej „Medyk” mierzyli ciśnienie,
prezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy. Na stoisku PGNiG przeprowadzony został
konkurs i malowano dziecięce twarze w niezwykłe, kolorowe wzory, kolejka była długa przez
ponad 3 godziny. Odbył się też tego dnia konkurs z wiedzy o hospicjum (z nagrodami), w
którym jak zwykle wzięło udział bardzo wiele dzieci.
O 13:00 przedstawiliśmy wyniki konkursu, a zwycięzcy otrzymali gratulacje od Dyrektor
Hospicjum pani Wiesławy Pokropskiej, a także ciekawe nagrody.
Organizatorami festynu byli: Stowarzyszenie Na Rzecz Hospicjum Elbląskiego, Hospicjum
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Elbląskie, Współorganizatorzy festynu to: Centrum Spotkań Europejskich „ŚWIATOWID” oraz
STOWARZYSZENIE ELBLĄG-EUROPA.
Festyn odbywał się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Elbląga, w ramach Warmińsko Mazurskich Dni Rodziny pt. „Mamo, Tato bądźmy razem”.
W ramach akcji „Pola Nadziei” oraz w formie ofiar zbieranych do skarbony stacjonarnej na
terenie Hospicjum od 7 października 2011 r. do dnia 31 maja 2012 r. (Decyzja UM nr
DSO.5311.4.2011.EP), Stowarzyszenie na rzecz Hospicjum Elbląskiego przeprowadzało
zbiórkę publiczną, która przyniosła kwotę 19.590,55 zł, po odliczeniu kosztów, środki te jak
zawsze przeznaczone zostaną na pomoc dla Elbląskiego Hospicjum.
Korzystając z okazji dziękujemy gorąco wszystkim, którzy brali udział w kwestach i pomagali
nam w organizacji powyższych wydarzeń.
Dziękujemy Prezydentowi Elbląga, Dyrektorom, Nauczycielom i Uczniom z elbląskich szkół,
przedszkoli i wszystkich innych placówek. Współorganizatorom: Centrum Spotkań Europejskich
„ŚWIATOWID” oraz STOWARZYSZENIU ELBLĄG-EUROPA. Firmom tj.: Zarząd Zieleni
Miejskiej, LECLERC, KAUFLAND, ELZAMBUD, Sklep AUTO CZĘŚCI A.P. Żukowscy,
COMPUTER TEAM, WYDAWNICTWO MEDIA RODZINA, PGNIG, Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego, SZKOŁA POLICEALNA im. J.Romanowskiej, Tramwaje Elbląskie, REPROSKAN,
Młodzieżowy Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Nadleśnictwo Elbląg, Areszt
w Elblągu, CLEANER, ZAiKS, Bank PeKao SA.
Dziękujemy naszym wiernym mediom za propagowanie idei hospicyjnej, w szczególności
dziękujemy patronom medialnym akcji, a są to: DZIENNIK ELBLĄSKI, TELEWIZJA ELBLĄSKA,
PORTEL.
Serdecznie dziękujemy wszystkim niewymienionym z imienia współpracownikom,
wolontariuszom i mieszkańcom Elbląga za zaangażowanie i wsparcie!
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