Tysiące żonkili, tysiące uśmiechów dla
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Wiele rąk szybciej kończy dzieło - przypominają na jednym z przygotowanych przez
siebie plakatów uczniowie z Zaniemyśla. W sobotę, podczas 3. edycji akcji "Pola
Nadziei" w Środzie rozdano 2700 żonkili. Dzięki wolontariuszom i średzianom, którzy
chcieli wesprzeć inicjatywę budowy hospicjum w Środzie zebrano blisko 11 tysięcy
złotych. W ostatni weekend pieniądze zbierali uczniowie z Jarosławca i Zaniemyśla. A
akcja „Pola Nadziei" w szkołach właśnie się rozpoczyna. I to nie tylko na terenie
naszego powiatu
W sobotni poranek na ulice Środy wyruszyło 122 wolontariuszy wyposażonych w chusty,
identyfikatory, a przede wszystkim w naręcza żonkili. Pieniądze zbierali uczniowie Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespołu Szkół Akademickich, Gimnazjum nr 1,
Liceum Ogólnokształcącego, Gimnazjum w Słupi, Zespołu Szkół Rolniczych oraz
członkowie stowarzyszenia i ich dzieci. Po zakończeniu pracy każda z grup w siedzibie
Ośrodka Kultury. Wolontariusze podzieleni na kilkuosobowe grupy, w wyznaczonych 26
„sektorach" miasta, prosili i zachęcali średzian do tego, by wsparli budowę Hospicjum im.
Piotra Króla. Zdecydowana większość osób z uśmiechem podchodziła do puszek.
Wolontariusze nie spotkali się ze złymi komentarzami, choć były osoby, które przechodziły
obok nich obojętnie. Jednak zdecydowana większość osób sięgała do portfeli, w zamian
dostawała żonkile (większość to żywe kwiaty, choć były też przepiękne rękodzieła), które
rozjaśniały pochmurny chwilami dzień. W ten sposób sobotnie przedpołudnie było nie tylko
czasem już przedświątecznych zakupów, lecz także momentem okazania naszego wspólnego
zaangażowania w ideę pomocy osobom terminalnie chorym.
Zarząd stowarzyszenia od początku dba o przejrzystość działania. Każda z grup była przy
rozliczeniu swojej puszki. Każdy z wolontariuszy dostał w podziękowaniu imienny dyplom.
Warto podkreślić, że w akcji wzięli udział debiutanci jak i doświadczeni kwestarze, którzy
zbierali pieniądze po raz trzeci. Większość młodych na pożegnanie zapowiadała, że za rok też
weźmie w niej udział.
- To niewątpliwie dobry wynik i bardzo się z niego cieszymy. Serdecznie dziękujemy
wszystkim darczyńcom, którzy już kolejny raz nas nie zawiedli. I to mimo zwiększonych
wydatków związanych ze zbliżającymi się świętami oraz mimo wielu innych akcji
charytatywnych prowadzonych właściwie przez cały czas - mówi prezes stowarzyszenia
Barbara Król. - Jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni wolontariuszom i ich opiekunom. Co
prawda, tradycyjnie mogli w Ośrodku Kultury wypić gorącą herbatę i zjeść smaczną

drożdżówkę, ale trochę nam jednak przemarzli. Nawet żartowaliśmy, że lepiej by było, gdyby
żonkile rozkwitały w maju.
Akcję „Pola Nadziei" zorganizowano także w Jarosławcu. Tam dzieci, pod opieką
nauczycielki Zofii Ratajczak, żonkile rozprowadzali wśród mieszkańców i swoich kolegów w
szkole. Zebrali blisko 500 złotych.
W niedzielę akcję zorganizowali uczniowie Gimnazjum w Zaniemyślu. Oni wcześniej już
przygotowali specjalne plakaty, a także papierowe żonkile, które w niedzielę wręczali przed
kościołem w Zaniemyślu. Choć deszczowa pogoda niezbyt sprzyjała akcji w plenerze, dzielna
młodzież z Zaniemyśla zebrała ponad 2 tys. zł.
A. Piątek
Stowarzyszenie Hospicjum im. Piotra Króla serdecznie dziękuje Dyrekcjom i Pracownikom
wszystkich firm i instytucji, które wsparły akcję. Były to: Urząd Miejski, Starostwo
Powiatowe, Środa XXI sp. z o.o., Ośrodek Kultury, Usługi Komunalne, Piekarnia-Cukiernia
Łobza, Agencja Reklamowa „Anakonda", Knott Sp. z o.o.
Zebraliśmy ponad 13,5 tys. zł
Środa - blisko 11 tys. zł
Jarosławiec - 493 zł i 08 groszy
Zaniemyśl - 2.175,12 zł i 1 korona czeska
	
  

