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Z życia 
hospicjum

Rozpoczęliśmy uroczystą 
Mszą św. pod przewodnictwem 
Ks. Stanisława Stolca, który 
zechciał wraz z nami pochy-
lić się nad tematem ludzkiego 

cierpienia i śmierci, a jedno-
cześnie ludzkiej miłości, która 
wzywa do aktywnego angażo-
wania się w służbę człowieko-
wi doświadczonemu ciężarem 
swojej nieuleczalnej choroby. 
Na Mszy nie zabrakło wolon-
tariuszy, pacjentów ich rodzin, 
oraz przyjaciół hospicjum. O 
oprawę muzyczną i liturgiczną 
zadbali wolontariusze z Funda-
cji. Wszystkim serdecznie za to 
dziękujemy.

Inauguracja 
Pól Nadziei

Ksiądz Stanisław Stolc odprawiający 
Mszę Świętą w Hospicjum.

Fundacja Palium niedawno 
ogłosiła konkurs dla uczniów 
szkół podstawowych i gim-
nazjalnych na słowa „Piosen-
ki o Hospicjum”. Zwyciężyli 
uczniowie Szkoły Podstawowej  
nr 7 w Chojnicach: Kinga Jam-
rógiewicz z klasy VI a  i Marcin 
Stencel z klasy VI a, z piosenką 
„Hospicjum to też życie”.

Muzykę do tej piosenki 
skomponował Paweł Friede, na-
uczyciel muzyki ze Szkoły Pod-
stawowej w Pawłowie. Zostanie 
ona odśpiewana przez uczniów 
tejże szkoły 18 maja podczas 
Marszu Nadziei, który przejdzie 
ulicami miasta Chojnic. Będzie 
ona towarzyszyła pacjentom, 
wolontariuszom i pracownikom 
podczas wszystkich organizo-
wanych przez Fundację Palium 
imprez.

Fundacja Palium dziękuje za 

piękne i pełne głębokiej treści 
słowa tej piosenki oraz muzykę.

Szczególne podziękowania 
kierowane są do Radia RCH+ w 
Chojnicach za udostępnienie stu-

dia i możliwość nagrania nasze 
piosenki. Dziękujemy również 
panu Karolowi Domozych za po-
moc w nagraniu tego utworu.

Hospicjum ma swoją piosenkę

Młodzi artyści przed swoim pierwszym nagraniem.

Fundacja Palium w ra-
mach obchodów tegorocz-
nych „Pól Nadziei” zapra-
szała 17 kwietnia do Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Choj-
nicach na koncert muzyki 
poważnej zadedykowany pa-
cjentom Hospicjum ZNMP. 
Uczniowie szkoły muzycz-

nej pokazali na scenie swój 
niezwykły kunszt artystycz-
ny, za co zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami od pu-
bliczności. Każdy z uczest-
ników koncertu otrzymał 
żonkila, który jest symbolem 
„Pól Nadziei” – symbolem 
życia. Natomiast młodzi ar-

tyści zostali obdarowani sło-
dyczami. 

Fundacja Palium dzięku-
je dyrektorowi szkoły Woj-
ciechowi Daszkowskiemu 
za przygotowanie koncertu i 
wielką pomoc Hospicjum, na 
którą zawsze można liczyć. 
Serdecznie dziękujemy. 

Koncert dla hospicjum


