
Dębica, 15 czerwca 2011 r.

Sprawozdanie z przebiegu 
czwartej, dębickiej Akcji „Pola Nadziei 2010/2011”

Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II
39-200 Dębica, ul. Mickiewicza 2, www.hospicjum.debica.net.pl

Ramy czasowe: akcja jesienna od 28 września 2010 r. do15 października 2010 r.
akcja wiosenna od 7 marca 2011 r. do20 maja 2011 r.

Honorowy Patronat:
Ks. Biskup Wiktor Skworc - Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej
Władysław Bielawa - Starosta Powiatu Dębickiego
Paweł Wolicki - Burmistrz Miasta Dębicy
Stanisław Rokosz - Wójt Gminy Dębica

Przed rozpoczęciem jesiennej Akcji „Pola Nadziei”, w czasie wrześniowego spotkania 
z nauczycielami szkół z miasta oraz powiatu dębickiego przedstawiono efekty ubiegłorocznej 
kampanii,  w tym sposób wydatkowania przez Dębickie Hospicjum Domowe pozyskanych 
funduszy.

W roku 2010/2011 do Akcji „Pola Nadziei” przystąpiły 
• wszystkie przedszkola w Dębicy 12
• wszystkie szkoły podstawowe w Dębicy   7
• wszystkie szkoły gimnazjalne w Dębicy   4
• szkoły ponadgimnazjalne w powiecie dębickim 10
• Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy   1
• wszystkie Zespoły Szkół w gminie Dębica 12
• Zespół Szkół w Górze Motycznej z gminy Żyraków   1
• Zespół Szkół w Czarnej z gminy Czarna   1
• placówka- wychowawczo- opiekuńcza   1
• Publiczne Gimnazjum w Ryglicach   1
• oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie   1, 

w sumie  51 placówek oświatowych.  Do akcji  dołączyło  Starostwo Powiatowe w Dębicy, 
Zakład Karny w Dębicy oraz Zakład Wodociągów w Brzeźnicy.

15 października 2010 r. na Placu Solidarności, przy pomniku Jana Pawła II – patrona 
dębickiego  hospicjum  miała  miejsce  inauguracja  akcji.  W  uroczystości  wzięli  udział 
przedstawiciele  władz samorządowych,  dyrektorzy i  nauczyciele,  kapłani,  siostry zakonne, 
dzieci z przedszkoli, młodzież szkolna, wolontariusze hospicjum oraz mieszkańcy Dębicy. 

Część  artystyczną  uświetniającą  inaugurację  „Pól  Nadziei”przygotowali
i  zaprezentowali  zgromadzonym  na  placu  uczniowie  II  LO im.  ks.  Jana  Twardowskiego
w Dębicy. Następnie posadzono cebulki żonkili na klombach wokół pomnika oraz wspólnie 
odmówiono modlitwę „Anioł Pański” w intencji Ojca św. Jana Pawła II. 
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W  październiku  dosadzano  również  cebulki  żonkili  na  rabatkach  przy  szkołach, 
przedszkolach,  przy  kościele  pw  Miłosierdzia  Bożego,  przed  budynkami  Ratusza
i Starostwa Powiatowego oraz na terenie Zakładu Karnego. Nowe „Pola Nadziei” powstały 
przy budynkach Publicznego Gimnazjum w Ryglicach, Szkoły Podstawowej w Pilźnie oraz 
Zakładu Wodociągów w Brzeźnicy.  Ogółem od października 2007 roku do chwili obecnej 
posadzono  28  tysięcy  cebulek  żonkili,  zakupionych  przez  Stowarzyszenie  Dębickie 
Hospicjum Domowe.

Dla nauczycieli – szkolnych koordynatorów Akcji „Pola Nadziei” zorganizowano dwa 
spotkania,  podczas  których  przypomniano  ideę  ruchu  hospicyjnego  oraz  przedstawiono 
dotychczasowe efekty działania. Dla dzieci i młodzieży ogłoszono konkursy plastyczny oraz 
literacki,  których mottem przewodnim były słowa Jana Pawła II  „Dłonie są krajobrazem 
serca”.  Konkury cieszyły się dużym zainteresowaniem  - do stowarzyszenia wpłynęło 374 
prac plastycznych i 195 literackich, w tym 65 prozatorskich oraz 130 poetyckich. 

Hospicjum,  jako  stowarzyszenie  pozyskało  na  organizację  konkursów  środki 
finansowe ze Starostwa Powiatowego -  4 tys.  zł i  Gminy Dębica – 1,5 tys.  zł.  Kwota ta 
przeznaczona  została  na  wydruk  plakatów,  identyfikatorów,  zaproszeń,  dyplomów, 
podziękowań oraz zakup nagród dla laureatów konkursów.

        Akcję przez cały czas jej trwania w różny sposób promowano. Informacje o „Polach 
Nadziei” umieszczone zostały w lokalnej prasie, na plakatach oraz na stronach internetowych 
stowarzyszenia i szkół uczestniczących w kampanii. W placówkach oświatowych wykonano 
gazetki o tematyce hospicyjnej oraz dekoracje żonkilowe; przeprowadzono okazjonalne apele, 
a  młodzież  z  okazji  świąt  wielkanocnych  odwiedziła  ludzi  samotnych,  obdarowując  ich 
żonkilami.

Punktem  kulminacyjnym  „Pól  Nadziei”  było  wiosenne  zbieranie  datków  
od  darczyńców  hospicjum.  Dzieci  i  młodzież  pozyskiwała  środki  finansowe,  wykonując
i sprzedając kartki okolicznościowe oraz stroiki świąteczne. Wolontariusze kwestowali przed 
kościołami, w instytucjach, na Rynku w Dębicy oraz Pilźnie.

Uroczyste  zakończenia  Akcji  „Pola  Nadziei”  nastąpiło  20 maja  2011r.  Dyrektorzy 
szkół,  uczestniczących  w  kampanii,  nauczyciele  –  koordynatorzy  akcji,  władze  lokalne, 
sponsorzy oraz wolontariusze otrzymali dyplomy oraz podziękowania. W sumie wręczonych 
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KWESTY PÓL NADZIEI 2010/2011 Pozyskana 
kwota

Szkoły i przedszkola        25 976,30
Kwesta przed dębickimi kościołami        16 565,27
Konto hospicjum          1 100,00
Starostwo Powiatowe            324,39
Zakład Karny             850,00
Zakład Wodociągów w Brzeźnicy             360,41

OTWARTY KONKURS OFERT          5 500,00

Ogółem:        50 676,37 



zostało  680  podziękowań  oraz  ponad  60  dyplomów.  Ponadto  dla  szkół  przewidziano 
upominki  książkowe.  Uroczystość uświetnił  występ harcerzy ze Szkoły Podstawowej nr 9
w Dębicy

Wszystkim wolontariuszom oraz tym osobom, które przyczyniły się do pozyskania 
przez  hospicjum  tak  znaczących  środków  finansowych,  serdecznie  dziękujemy.  Zebrana 
kwota została przeznaczona na doposażenie hospicjum w sprzęt niezbędny przy posłudze  
u terminalnie chorych.
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