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Szanowni Państwo! 

Wiosna to niezwykły czas, kiedy wszystko budzi się do życia. Jest to czas radości i światła, 

które niesie pozytywną energię. Ta energia pozwala nam działać i zmieniać świat na lepsze. 

W tym szczególnym okresie wzrastają i kwitną kwiaty żonkili. Symbolizują one zwycięstwo 

życia nad śmiercią, niosą nadzieję każdemu kto jej potrzebuje. Dla nas żonkil jest to tym bardziej 

szczególnym symbolem bo reprezentuje działania akcji Pola Nadziei. 

Wiosną, już od 10 lat wspólnie zbieraliśmy kwiaty i wraz z dziećmi i młodzieżą 

organizowaliśmy kwesty, koncerty, przedstawienia, konkursy. Tymi polami nadziei chcieliśmy 

zapełnić świat najbardziej potrzebującym, małym pacjentom Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla 

Dzieci.  

Wszyscy uczniowie biorący udział w kampanii Pola Nadziei mieli okazję nauczyć się jak można 

nieść pomoc bliźnim i być prawdziwym wolontariuszem. W akcji zawsze brało udział ponad 100 szkół 

z terenu całego województwa, które reprezentowane były przez zaangażowanych pedagogów, oraz 

oczywiście was – Rodziców. Tylko dzięki Państwa wsparciu i opiece wszystko było możliwe. 

W tym roku mieliśmy obchodzić okrągły jubileusz Pól Nadziei organizowany przez nasze 

Hospicjum. Przygotowywaliśmy koncert i pamiątkową wystawę. Niestety nic takiego się nie odbędzie. 

Zawieszone zostały również wszystkie kwesty, które dla naszych pacjentów są realną szansą na 

przywrócenie im uśmiechu na twarzach.  

Aby więc nie tracić wypracowanego przez lata dobra, nasze Pola Nadziei będą działać 

wirtualnie i zorganizowaliśmy zbiórkę, aby umożliwić Państwu wsparcie nas w tym trudnym czasie.  

→ Zbiórka na Facebooku Wirtualne POLA NADZIEI - realna pomoc dla Dzieci z domowego hospicjum 

Możecie również dokonywać wpłat do naszej wirtualnej kwestowej puszki poprzez: 
→ Przelew tradycyjny 
na numer konta: 69 1140 1140 0000 2052 8800 1001 (PLN) tytułem: POLA NADZIEI 2020  
→ Bramkę PayU 
na naszej stronie www: https://hospicjum.wroc.pl/przelew-on-line. 

Jeśli macie Państwo możliwość wsparcia naszych działań, gorąco zachęcam do przekazywania 

nawet drobnych datków i szerzenie informacji o zbiórce dalej w świecie. Niech nasze wirtualne 

żonkile trafią do każdego domu! Dodatkowo dla wszystkich dzieci przygotowujemy  konkurs literacki i 

rysunkowy związany z Polami Nadziei, o którym będziemy informować.  

Podczas ubiegłorocznych akcji udało się nam uzbierać ponad 112 tysięcy złotych. Dzięki temu 

mogliśmy zaopiekować się w pełni 24 pacjentami przez okres miesiąca. Obecnie fundacja ma pod 

swoimi skrzydłami 60 podopiecznych, więc potrzeby są znacznie większe.   

Wierzę, że choć sytuacja w kraju i na świecie jest niepewna, nam razem uda się wspólnie 

pokolorować nadzieją świat tym, którzy tego potrzebują. Z góry  dziękujemy za każdą formę wsparcia. 

Życzę wiele spokoju i radości z dnia codziennego w tym trudnym czasie. 

 

Katarzyna Lubiszewska 

Koordynator Pola Nadziei  
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