
Alkimja znaczy alchemia
13 października br., w światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej, w gdańskiej Filharmonii na Ołowiance odbył 
się koncert charytatywny Fundacji Hospicyjnej z cyklu „Głosy dla Hospicjów”. W tym roku nad Motławą zaśpiewała 
dla nich charyzmatyczna Justyna Steczkowska, swoim występem inaugurując zarazem IX edycję kampanii Hospicjum 
to też Życie, poświęconej komunikacji w służbie zdrowia.

Alicja Stolarczyk, prezes Fundacji Hospicyjnej, nawiązała do niej  w  krótkim expose przed koncertem. – Nasze hasło to 
„Zdrowa rozmowa pomaga leczyć. Mów – Słuchaj – Zaufaj”. Z przeprowadzonych badań wynika, że w kontakcie z lekarzem 
w pierwszej kolejności oczekujemy życzliwości, następnie rzetelnej informacji na temat rokowania i terapii, wreszcie szacun-
ku. Ponieważ dobrej rozmowy czasami brakuje, postanowiliśmy dedykować jej tegoroczną kampanię, w której zależy nam 
na spotkaniu oczekiwań pacjenta z możliwościami lekarza. Ze sceny padła też zapowiedź konkursu na najbardziej komunika-
tywnego lekarza oraz zachęta do odwiedzania strony www.zdrowarozmowa.pl, zwłaszcza zakładki Forum.

Jesienne koncerty Fundacji to tradycyjnie już okazja do podziękowań wszystkim ludziom dobrej woli wspierającym jej dzia-
łania. Tego wieczoru szczególnie uhonorowana została Emilia Komarnicka, aktorka teatralna i filmowa, która wielokrotnie 
dawała dowody sympatii dla działalności Fundacji. Jako wyraz uznania za wielkie serce dla jej podopiecznych otrzymała 
statuetkę oraz tytuł Honorowego Wolontariusza, po czym… wróciła do pracy. Wraz z Krzysztofem Matuszewskim zgodziła się 
bowiem poprowadzić, oczywiście wolontaryjnie, opisywany koncert.

W jego pierwszej części wystąpił Kassak Brass Ensemble, kilkunastoosobowy zespół instrumentalistów, proponując autor-
skie wersje przebojów ABBY, Czerwonych Gitar i Beatlesów. Jednych rozmarzył, innych rozśpiewał, a wszystkich skutecznie 
rozbawił i w takich nastrojach doprowadził do antraktu, po brzegi wypełnionego interesującymi propozycjami dla gości.  Na 
jego samym początku, jeszcze ze sceny wolontariusze rzucili w stronę publiczności trzy piłeczki szczęścia, pod którymi kryły 
się wspaniałe nagrody: weekendowe pobyty w Hotelu Bryza w Juracie, w Hotelu Wieniawa w Rekowie, a także płyta zespołu 
Kassak Brass Ensemble. Po następne niespodzianki trzeba było już wyjść do foyer.

Tam niczym w tyglu mieszały się i kusiły atrakcje. Stoisko z loterią z fundacyjnymi losami dosłownie przeżywało oblężenie. 
Nic dziwnego więc, że wykupiono… wszystkie losy. Naprzeciwko ustawiły się wolontariuszki z domowymi ciastami, a Maciej 
Kosycarz, znakomity fotografik i zadeklarowany przyjaciel Fundacji Hospicyjnej, sprzedawał swoje gdańskie albumy. Wszyscy 
kupujący, bez wyjątku, mogli liczyć na autograf twórcy. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się też aukcja przedmiotów i dzieł 
sztuki podarowanych Fundacji. W  tym roku poprowadzili ją Beata Szymczak z  Radia Gdańsk oraz znany żeglarz Mateusz 
Kusznierewicz. Na zainteresowaniu się nie skończyło – licytowane przedmioty osiągnęły dobre ceny (łącznie 20500 zł)i każdy 
znalazł nowego właściciela: kapelusz Pani Danuty Wałęsy, w którym pozowała do okładki swojego bestselleru, wystawiony 
wraz z imiennym etui na Euro 2012 Pana Lecha Wałęsy, print obrazu Rafała Olbińskiego, ostatnia książka Jerzego Stuhra, zdję-
cie Bramy Chlebnickiej Zbigniewa Kosycarza oraz fotobaner Justyny Steczkowskiej. Swoje stoiska we foyer miały też Hotele 
Wieniawa i Bryza.

Antrakt trochę się przedłużył, ale wreszcie przyszła pora na gwiazdę wieczoru – Justynę Steczkowską w programie Alkimja, 
którym dokładnie już od 10 lat zachwyca publiczność teatrów w całej Polsce. To był prawdziwy spektakl emocji, wzruszeń, 
oczyszczającego śmiechu i dobrych łez. Od pierwszej piosenki, od „Świtu, świtu” artystka zawładnęła całą salą i ten czar trwał 
do ostatniego utworu. Zadziała się prawdziwa alchemia.

I tak się trudno było rozstać. Na następne „Głosy dla Hospicjów” w Gdańsku przyjdzie czekać cały rok.      

Serdecznie dziękujemy Firmom, bez których koncert „Głosy dla Hospicjów” nie mógłby się odbyć: Energa SA, Saur Neptun 
Gdańsk SA, EDF Wybrzeże SA oraz Miastu Gdańsk.
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