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Zamiast wstępu

Gajusz miał 9 dni kiedy ciężko zachorował. Wydaje 
mi się, że to było bardzo niedawno. Nie zadawałam 
wtedy pytań „dlaczego ja”, bo w sumie dlaczego 
ktoś inny? Płakałam i nie miałam chusteczek hi-
gienicznych. Nie byłam przygotowana na nieszczę-
ście. Czułam się bezradna i śmiertelnie przerażona. 
Irytował mnie mąż. Pierwszy zadał pytanie czy 
dziecko przeżyje. Oszalałam ze złości, że coś tak 
strasznego mogło mu przyjść do głowy. Żyłam 
w przekonaniu, że dzieci nie umierają. Nie moje. 
Nie było psychologa, lekarz udzielał zdawkowych 
informacji. A śmierć istniała naprawdę, na pierwsze 
imię miała Paulinka. Ale tego dowiedziałam się kil-
ka miesięcy później. W Boże Narodzenie.

Moje życie zaczęło się toczyć się w izolatce, na 
wąskiej, zielonej leżance. Karmiąc w nocy bałam 
się, że zasnę i Gajusz spadnie. Przetrwałam dzięki 
temu, że stałam się częścią małej grupy mam cho-
rych dzieci. Były w takiej samej sytuacji jak ja. Wpro-
wadziły mnie do swojego - mojego - naszego no-
wego życia. Dzięki nim mogłam wyjść do stołówki 
dla rodziców, pod prysznic, uwierzyć, że nie umrę 
ze strachu i rozpaczy, że mój syn może na mnie li-
czyć. Nocne rozmowy nigdy nie dotyczyły naszych 
chorych dzieci. Powoli docierało do mnie, że Gajusz 
potrzebuje spokoju, mleka z piersi, zrównoważonej 
matki. Tych kilka lipcowych dni i dodatkowo śmierć 
ukochanego dziadka Jana, spowodowało, że do-
rosłam. Szybko i boleśnie. Jedynym elementem 
łączącym szpital ze światem zewnętrznym był 
szaro-czarny automat telefoniczny z dziurką na 
pieniądze. Musiałam zamawiać miejsce w kolejce, 
żeby porozmawiać z bliskimi. Nasza izolatka znaj-
dowała się na drugim piętrze, na oddziale zwa-
nym „siódemką”, prysznic był w piwnicy, a klucze 
u portiera w dyżurce obok bramy. Zimą biegałam 
po śniegu w klapkach, z mokrą głową, żeby oddać 

klucz. Stołówka też była w zakamarku na końcu 
szpitala. Świeże, chrupiące kanapki dostarczano 
trzy razy w tygodniu, w poniedziałki, środy i piątki. 
W środku była sałata, pomidory, ogórek, żółty ser, 
szynka i majonez. Kochałam te bułki.

Wiele zmieniło się od lata 1996 roku. Dzisiaj szpi-
tal wygląda zupełnie inaczej: Dzięki fundacji Ga-
jusz na oddziałach onkologicznych pracuje zespół 
doświadczonych psychologów oraz pracownik 
socjalny. Chore dzieci i rodziców odwiedzają wo-
lontariusze. Ponadto fundacja organizuje warsztaty 
teatralne, plastyczne, muzyczne oraz mnóstwo 
ciekawych spotkań, troszczy się także o zdrowe 
rodzeństwo małych pacjentów. Bo często te dzieci 
niosą na swoich barkach największy ciężar w całej 
rodzinie. Od 2005 roku działa hospicjum domo-
we, od ponad dwóch lat stacjonarne i perinatalne. 
Fundacja GAJUSZ 20 lutego 2016 roku obchodzi 
18 urodziny. Ciekawi jesteście jakie mamy plany na 
pełnoletność? Jeśli tak już niedługo się dowiecie. 

Mój syn, który ma na imię 
Gajusz, w lipcu 2016 roku 
skończy 20 lat. Dostał się na 
wymarzone studia w Wielkiej 
Brytanii. Zamierza zostać 
prawnikiem. Ma ponad metr 
dziewięćdziesiąt wzrostu 
i jest zdrowym, silnym 
mężczyzną, a ja szczęśliwą 
mamą i prezesem fundacji 
GAJUSZ. Dwadzieścia lat temu 
nic nie zapowiadało takiego 
scenariusza.

Gajusz  
Jan

Prezes Zarządu Fundacji Gajusz
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Właściwie chodzi 
wyłącznie o to, 
żeby nie poddać się 
zmęczeniu, nigdy nie 
dopuścić do braku 
zainteresowania, 
do obojętności, 
nigdy nie zagubić 
swej bezcennej 
ciekawości, bo wtedy 
człowiek sam sobie 
pozwala umrzeć.. 
{ TOVE  JANSSON }
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Słowa, 
które 

pomagają

Dziękujemy dziennikarzom, 
którzy przez cały okres istnienia 
Fundacji i Hospicjum wspierają 

nas i pomagają nam trafi ć 
z informacją do Państwa. 

Mamy dowody na to, że słowo 
pisane ma swoją moc. 

Tym razem, z okazji 
18. urodzin Fundacji 

prezentujemy archiwalia 
w ich mniej więcej 
oryginalnej formie.

Gazeta Wyborcza 
2 czerwca 1998

jeden z pierwszych 
artykułów o Fundacji
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Gazeta Wyborcza 
1 lutego 2005

Tomasz Michałowicz
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Dziennik Łódzki
27 września 2013

Joanna Leszczyńska
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Gazeta Wyborcza
24 kwietnia 2009

Małgorzata Kozerawska
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Twój Styl
„Dopóki jest czas” 
Agnieszka Litorowicz-Siegert
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Claudia
Nr 11 2013

Agnieszka Rakowska-Barciuk
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Z A  W S Z Y S T K I E

T E  S Ł O W A 

P R Z E Z

W S Z Y S T K I E

T E  L A T A

DZIĘ
KU
JE

MY
P O  S T O K R O Ć *

* ) 

P O  S T O K R O Ć , 

B O  T A K  S I Ę  M Ó W I , 

A L E  T A K  N A P R A W D Ę , 

T O  P O  N I E S K O Ń C Z O N O Ś Ć
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Doskonale pamiętam pierwszy dzień, 
kiedy pojawiłam się w Fundacji. Na kilka 
miesięcy przed dwudziestymi urodzina-
mi, studentka pierwszego roku prawa, 

zainteresowana wolontariatem. Bez wahania 
wybrałam oddział szpitalny. Hospicjum nawet 
nie rozważałam, w końcu to miejsce, gdzie 
się umiera. Bardzo się myliłam. Ale wtedy nie 
mogłam tego wiedzieć. Oddział też okazał się 
przecież dobrą decyzją. Wszak zakochałam się 
tam co najmniej kilkanaście razy! Półtoraroczna 
Marta, trzyletnia Maja, szesnastoletni Damian, 
jego rówieśniczka Kasia, Dominik z rodziną, któ-
rej miałam zaszczyt być częścią. Tak wiele histo-
rii! To był dobry czas, trudny i super fajny jedno-
cześnie. Ważny. Kształtujący młody charakter.

Na hospicjum też przyszedł czas i wyszło to 
tak naturalnie, że prawie niepostrzeżenie. Oka-
zuje się, że spełnianie dziecięcych marzeń jest 
bardziej fascynujące, niż spełnianie własnych! 
To była frajda. Zakładam, że ja i mój Sebastian 
mieliśmy podobną, chociaż formalnie marzenia 
były jego.

Z marzeń powstał również PAŁAC. Miałam 
przyjemność go „budować" od początku. Były 
przysłowiowe krew, pot i dużo dużo łez. Bywało 
trudno, czasami chciało się po prostu rozłożyć 
ręce. Sił i determinacji dodawali nam nasi Dar-
czyńcy. Zaufali nam. Podzielili się tym, co mają 
wtedy, kiedy my opowiadaliśmy tylko o mgli-
stych wizjach, a budynek był kompletną ruiną. 
Razem stworzyliśmy DOM dla chorych dzieci. 
Prawdziwie domowy, ciepły, z choinką zimą, 
długimi spacerami latem...

Wydaje mi się, że od słowa „dom" ładniejsze są 
tylko „mama" i „tata". Nad tym też pracujemy... 
Żeby chorym dzieciom dać też i ich. Bo osiem-
nastka GAJUSZA to nowe wyzwania i plany. 
Dmuchając świeczki na urodzinowym torcie bę-
dziemy mieli w głowie kilka marzeń do spełnie-
nia. Mamy dobry zespół. Trzeba, warto zakasać 
rękawy i spełniać marzenia dopóki jest czas.

Nie wiem, co będzie za kolejnych dziesięć lat. 
Mam nadzieję, że w pewnym sensie będę jednak 
nadal w tym samym miejscu.

18/10 
LAT 
(W) 

FUNDACJI 
GAJUSZ

Magdalena Czekała-Gawęda

W tym roku przypadają moje 
30. urodziny. To jakbym była 

starsza o 10 lat, a nie o rok! 
Kiedy to minęło? I jak myślę 

o tych dziesięciu latach, to 
wychodzi, że... minęło to 

w Fundacji GAJUSZ. 10 lat. 
Właściwie całe moje, mniej 
lub bardziej, dorosłe życie. 
A właśnie GAJUSZ osiągnął 

pełnoletność.
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V E

L U K

S I K

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska

. . . c z y l i  w  4  l a t a  n a  d r u g ą  s t r o n ę  l u s t r a
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Październik 2012

Najbardziej zapamiętałam spacer po rozkopa-
nym parterze i Jensa-Joergena Pedersena, 

który robił zdjęcia Iphonem. Objaśniałam, gdzie 
będzie rejestracja, poradnia, pokoiki dzieci. Za-

stanawiałam się, czy wierzy w cuda. Obawiałam 
się, że ma mnie za wariatkę.

Luty 2016

To dzięki Veluxowi się udało. Dostaliśmy pienią-
dze na prowadzenie trzech Hospicjów przez 36 
miesięcy. W tym czasie dokończyliśmy budowę 

Pałacu, ogrodu, zakupiliśmy nowoczesny sprzęt 
medyczny, zdobyliśmy doświadczenie. Fundacja 

Gajusz kończy 18 lat we własnym Pałacu i ma 
nowe niezwykle plany na najbliższe lata. Są 

oczywiście odważne i trudne.

Dziękuję to za mało. Czekam na spotkanie, 
pierwsze od tamtego czasu. Marzę, że osobiście 

pokażę - zamiast dziur - komnaty Dzieci, reje-
strację, pokój psychologa, hospicjum perina-

talne, strych czyli królestwo rodzeństw, ogród, 
altankę i opowiem o następnych marzeniach, 

które mogą zmienić kawałek świata.

October 2012

I remember best our walk around the ground 
fl oor and Jens-Joergen Pedersen, which looked 
like roadworks in full swing, and Mr Jurgen ta-
king pictures with his iPhone. I explained the 
planned location of the reception area, outpa-
tient clinic, and children’s rooms. I wondered if he 
believed in miracles and feared he might take me 

for a loony.

February 2016

We succeeded thanks to Velux. We received 
funds to run three hospices for 36 months. Du-
ring that time we were able to fi nish our Pala-
ce and the garden, purchase modern medical 
equipment, and gain the necessary experience. 
Gajusz Foundation is now turning eighteen in its 
own Palace and has new, wonderful plans for the 

coming years.

A simple ‘thank you’ is not enough. I’m looking 
forward to the meeting, the fi rst one since those 
days. I’m hoping to personally show – in place of 
holes in the ground – the Children’s chambers, 
reception area, psychologist’s room, perinatal 
hospice, attic (the siblings’ kingdom), and our 
garden with a bower, and to tell the story of my 
future dreams that can change a small part of 

this world.

Oktober 2012

Nogle år siden Jens-Joergen Pedersen kom 
forbi, vi gik rund og han kikkede på ruinen som 
skulle være en slot. Han lyttede til min fortælling 
om vores drømme men var lidt skeptisk i blikket. 
Jeg snakkede om at her skal være det og der 
skal vi have en reception og her skal det være 
værelser til børn. Jørgen gik rund, har taget 
billeder med sin iPhone og kikkede på ruinen og 
mig med lidt skeptisk blik.

Februar 2016

Det lykkedes os bland andet fordi Velux har 
hjulpet ... I dag er det gået 18 år, vores fond og 
vores Slot er nu stabil og vi har mange børn som 
får lov at mærke varme og kærlighed.

I aner ikke hvor stor del i har i vores succes ... de 
midler i har leveret har bidraget så meget til at 
vi er i dag her hvor vi er... At sige tak, er ikke nok, 
jeg håber at jeg kan vise jer sted og kan fortælle 
om vores rejsen personligt.Håber så meget på 
gensyn. Med de bedste hilsner

i dzieci z naszego Pałacu / and the children of our Castle / og børnene fra vores SlotDziękuję! / Thank You! / Tak!
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Dziękujemy! / Thank You! / Tak!
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Pracownia Pediatrycznej 
Opieki Paliatywnej

W tym roku Fundacja Gajusz "wkra-
cza w dorosłość", a Pracownia 
Pediatrycznej Opieki Paliatywnej 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

"idzie do szkoły". Tak właśnie minęło 7 lat od 
rozpoczęcia jej działalności. Pierwszy rocznik 
naszych studentów zapewne kończy właśnie 
szkolenie specjalizacyjne, zapewne są wśród 
nich pediatrzy i neonatolodzy. Mamy nadzieję, że 
wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie naszych 
zajęć przełożą się na praktyczną współpracę 
z lekarzami hospicjum. 7 lat naszej pracy dy-
daktycznej to również ponad 300 lekarzy, któ-
rzy wzięli udział w kursach specjalistycznych, 
to także publikacja pierwszej w Polsce mono-
grafi i dla lekarzy z zakresu opieki paliatywnej 
nad dziećmi i pierwszego tego typu skryptu dla 
studentów. Monografi a została uhonorowana 
Nagrodą Rektora za działalność dydaktyczną. 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi nadal pozostaje 
jedyną uczelnią medyczną w Polsce, gdzie za-
jęcia z pediatrycznej opieki paliatywnej na stałe 
włączono do obowiązkowego programu na-
uczania pediatrii. Praca badawcza zaowocowała 
licznymi publikacjami w polskich i zagranicznych 
recenzowanych czasopismach naukowych. Ze-
spół Pracowni za cykl zagranicznych publikacji 
otrzymał Nagrodę Naukową pierwszego stopnia 
Rektora UM. Głęboko wierzymy, ze tymi małymi 
krokami zmieniamy rzeczywistość i przyczynia-
my się do poprawy jakości opieki medycznej nad 
najciężej chorymi dziećmi.

Fundacja Gajusz
93-271 Łódź
Jarosława Dąbrowskiego 87
tel./fax 42 6310041
www.gajusz.org.pl

Dr n. med. Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz

jest Kierownikiem 
Medycznym Centrum 
Opieki Paliatywnej dla Dzieci 
i Kierownikiem Pracowni 
Pediatrycznej Opieki 
Paliatywnej Kliniki Pediatrii, 
Onkologii, Hematologii 
i Diabetologii Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi

Dr n. med.
Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz
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W STRONĘ 
DZIECKA

30 LAT TEMU, SZPITAL PEDIATRYCZNY 
WYGLĄDAŁ INACZEJ NIŻ DZISIAJ. 
DOPIERO W LATACH DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH 
WYODRĘBNIŁY SIĘ ODDZIAŁY Z PODZIAŁEM 
NA SPECJALIZACJE. WYDAWAĆ BY SIĘ MOGŁO, 
ŻE NIKT NIE DBAŁ O TO, CO CHORE DZIECKO 
ODCZUWA...
ŻE NIKT NIE DBAŁ O TO, CO CHORE DZIECKO 
ODCZUWA...
Małgorzata Stolarska
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Od ponad 30 lat jestem lekarzem. 
W tym czasie w medycynie 
dokonał się ogromny postęp. 
O wielu chorobach, które jesz-

cze 20-30 lat temu były nieuleczalne, świat po-
mału zapomina. Potrafi my leczyć ciężkie infek-
cje, zawały serca, przeszczepiać narządy. Wiele 
chorób nowotworowych, szczególnie u dzieci 
daje się całkowicie wyleczyć. Coraz lepiej moż-
na zapobiegać poważnym schorzeniom poprzez 
skuteczne szczepienia, wczesną diagnostykę. 
Udaje się utrzymać przy życiu i wyleczyć dzieci 
ważące przy urodzeniu mniej niż 1000g. To nie-
wątpliwie milowe kroki w rozwoju medycyny, 
które sprawiają, że czujemy się jako ludzie coraz 
bezpieczniej. Co ważne – współczesna medy-
cyna sukcesu akceptuje także nieuchronność 
śmierci i pochyla się nad ludźmi słabymi, umie-
rającymi. Rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej 
jest także milowym krokiem w postępie medy-
cyny.

30 lat temu, szpital pediatryczny 
wyglądał inaczej niż dzisiaj. Kli-
nika, w której pracuję zawsze 
specjalizowała się w leczeniu 

chorób przewlekłych. W jej skład wchodziły 3 
oddziały – niemowlęcy, dla dzieci młodszych 
i dzieci starszych. Wiek decydował, na którym 

oddziale dziecko było leczone, a nie rozpozna-
nie. W ten sposób na jednej sali leżały często 
dzieci z chorobami nowotworowymi, cukrzycą, 
bólami brzucha i infekcjami. Dopiero w latach 
dziewięćdziesiątych wyodrębniły się oddziały 
z podziałem na specjalizacje. Dzieci przebywały 
na oddziale same. Rodzice mogli je odwiedzać 
zaledwie przez 2 godziny w ciągu dnia. Odwie-
dziny rodziców były przeciwwskazane na od-
dziale niemowlęcym, bo maluchom trudno było 
wytłumaczyć, że mama nie może zostać dłużej, 
dlatego można je było poobserwować tylko 
przez szybę. Wydawać by się mogło, że nikt nie 
dbał o to, co chore dziecko odczuwa, jak ogrom-
nym stresem jest dla niego pobyt w szpitalu. Do 
dziś pamiętam płacz dzieci wciąganych siłą na 
oddział, bo mamie nie wolno było wejść na salę. 
Nazywaliśmy to „scenami rozrywania". Szpitalne, 
sprane, fl anelowe pidżamy, często nie do końca 
dopasowane, brak zabawek, jednakowe łóżka 
z białą szpitalną pościelą i dzieci wyglądające 
przez okna swoich rodziców – to była oddzia-
łowa rzeczywistość. Ówczesne, niedoskonałe 
metody leczenia sprawiały, że znacznie więcej 
dzieci z chorobami nowotworowymi umierało. 
Niestety odchodziły w szpitalu, często w samot-
ności. Powoli ta rzeczywistość ulegała zmianom. 
Najpierw nieśmiało pozwalano rodzicom w wy-
jątkowych przypadkach przebywać z dziećmi na 

Powstanie hospicjum dla dzieci było 
kolejnym przełomowym momentem 

w moim lekarskim życiu. Bezradność wobec 
umierającego człowieka, a szczególnie 

dziecka, jest bardzo trudna do zniesienia.
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oddziale. Świat zauważył jednak, że dzieci szyb-
ciej i łatwiej zdrowieją, jeśli w czasie choroby to-
warzyszą im najbliżsi, że ma to dla nich ogromne 
znaczenie. Wkrótce więc zezwolono rodzicom 
na towarzyszenie swoim dzieciom w szpitalu. 
To był przełom. Mali pacjenci coraz częściej się 
uśmiechali. Skończyły się szpitalne pidżamy 
i oddziałowy rygor.

Kiedy w latach dziewięćdziesiątych nasz 
oddział stał się onkologią i hematologią 
dziecięcą i szykował się totalny remont, 
wyjechałam na staż do Paryża. Tam 

na podobnym do naszego oddziale miałam 
podpatrzeć jak jest zorganizowany. Wtedy po 
raz pierwszy miałam możliwość obserwować 
pracę oddziałowego psychologa. Towarzyszył 
dzieciom i ich rodzicom na co dzień, rozmawiał, 
pomagał rozwiązywać problemy. W polskich 
realiach, kiedy fi nansów wystarczało ledwie na 
leki i pracę podstawowego personelu medycz-
nego, psycholog wydawał się nieosiągalnym 
luksusem. Wtedy z pomocą przyszła nowo-
utworzona Fundacja Gajusz. Wolontariusze, psy-
cholodzy, terapia zajęciowa. Nieosiągalne stało 
się możliwe. Można chorować na tak poważną 
chorobę jak nowotwór inaczej. Przede wszyst-
kim mieć wokół siebie ludzi umiejących udzielić 
wsparcia. Dzieci szybko zapominają o troskach 
i problemach i chętnie uczestniczą w każdej for-
mie zabawy. Ośrodek Łódzki przez wiele lat miał 
najlepszą sytuację w Polsce w zakresie opieki 
psychologicznej na oddziale onkologicznym 
dzięki Fundacji Gajusz. Dzisiaj na oddziałach 
onkologicznych naszego szpitala pracuje zespół 
psychologów. Kolorowe ściany, liczne zabawki, 
książki i gry, wszechobecni wolontariusze, spra-
wiają, że dzieci czują się na oddziale dobrze, a ich 
chorowanie jest o wiele łatwiejsze. A przede 
wszystkim są z nimi przez cały czas rodzice.

Powstanie hospicjum dla dzieci było 
kolejnym przełomowym momen-
tem w moim lekarskim życiu. Bezrad-
ność wobec umierającego człowieka, 

a szczególnie dziecka, jest bardzo trudna do 
zniesienia. To uczucie towarzyszyło mi czę-
sto. Tym bardziej, że każdy w ostatnim okresie 
swojego życia, kiedy medycyna nie może wyle-
czyć, powinien mieć szansę na powrót do domu 
i godną śmierć we własnym łóżku, wśród ludzi 
kochających i bliskich. Nie raz wyobrażałam 
sobie co czują rodzice, pozostawieni sami sobie 
w tym najtrudniejszym w ich życiu momencie. 
Wiele dzieci niepotrzebnie umierało w szpitalu, 
kiedy rodzicom nie starczało sił, aby udźwignąć 
ciężar odchodzenia własnego dziecka. Dlatego, 
kiedy Fundacja Gajusz otworzyła hospicjum dla 
dzieci od razu podjęłam tam pracę. To było le-
karstwo na bezradność w obliczu nieuleczalnej 
choroby. Dzieci z chorobą nowotworową stano-
wią zaledwie 1/4 pacjentów hospicjum. Pozostali 
to inne śmiertelne choroby, przede wszystkim 
dotykające centralnego układu nerwowego. 
Praca w hospicjum to lekcja pokory dla każdego 
lekarza.

18 lat istnienia Fundacji Gajusz, to długi 
czas pochylania się nad najbardziej 
chorymi dziećmi, zapewniając im nie 
tylko opiekę medyczną w ramach 

hospicjów – domowego, stacjonarnego i per-
inatalnego, ale wszelką inną pomoc – psycho-
logiczną, duchową, często materialną. W tym 
czasie zmieniła się medycyna, zmienił się świat, 
ale chore dzieci wciąż cierpią i potrzebują wo-
kół siebie wrażliwych ludzi, którzy zaakceptują 
je takimi jakimi są. Urodzinowo życzę Fundacji 
dalszych sukcesów w poszukiwaniu sposobów 
na opiekę nad chorymi, opuszczonymi i biedny-
mi dziećmi i satysfakcji ze zmieniania świata na 
lepszy.
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18lat 

Iza: „Wolontariat, to taki prezent, który na 
pierwszy rzut oka daje się drugiemu człowie-
kowi. Prezent, który składa się z mojego czasu, 
uśmiechu, talentów. Co mam, to dam. Bardzo 
szybko okazuje się, że wbrew zasadom mate-
matyki, dobro i miłość tylko wtedy się mnożą, 
kiedy się je dzieli. To, co daję od siebie, sprawia, 
że poznaję siebie, że przekraczam swoje granice, 
że zostają odkryte pokłady siły, nadziei, wiary, 
miłości. Pomaganie jest tak naprawdę zaskaki-
waniem siebie samego. Prawdą staje się to, że 
dostaję siebie w dawaniu siebie..."

Bogdan: „Nie raz, nie dwa przechodziłem obok 
Pałacu przy ul. Dąbrowskiego. Jako człowiek 

uważający się za dobrego i wrażliwego zawsze 
bardzo współczułem dzieciom i na tym moja 
dobroć i wrażliwość się kończyły. Owszem, wie-
le razy myślałem o zostaniu wolontariuszem, 
ale inne ważne sprawy odwlekały tę decyzję 
w czasie. A pomoc chorym dzieciom zostawia-
łem innym – fundacji, państwu, bardziej kom-
petentnym osobom. Dziś aż dziw mnie bierze, 
dlaczego tak późno się zdecydowałem. Przecież 
od lat miałem wszystko, co jest potrzebne do 
tego, żeby być dobrym, skutecznym wolonta-
riuszem – zdrowie, empatię, chęci, trochę wol-
nego czasu. Świadomość tego, jak łatwo można 
pomóc, kiedy spełniamy powyższe warunki, 
sprawia, że dziś nie mogę mieć wymówek. Uro-

Wolontariatu
CZYM JEST WOLONTARIAT? 
CO DAJE I JAKIE RODZI 
PYTANIA? PRZECZYTAJCIE 
HISTORIE NASZYCH 
WOLONTARIUSZY
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dziłem się zdrowy, jestem zdolny do pomocy – to 
nie moja zasługa. Tak jak i nie jest winą dziecka, 
że jest chore i wymaga szczególnej troski, opieki 
i miłości. Te dwa stwierdzenia to zarazem wy-
raz wdzięczności za to, co mam, jak i obowiązek 
wobec chorych dzieci. Poznając bliżej człowieka, 
który jest w potrzebie, nie możemy udawać, że 
jego problem znika, zaraz po tym, jak wrócimy 
do domu. Kiedy myślę o podopiecznych „Ga-
jusza" – szczególnie o tych, których poznałem 
osobiście – przestaję ich traktować, jak jednych 
z wielu, którym zwykliśmy zawsze współczuć 
(i zazwyczaj, to wszystko, na co było nas stać), 
ale jak bliskie mi osoby, którym mogę pomóc 
w realny sposób. Nawet, jeśli tylko w skromnym 
wymiarze – poprzez dobry dotyk, ciepło, zaba-

Myślę, że moje życie zyskało bardziej na wartości 
odkąd poszerzyłam grono wolontariuszy. 

Z pewnością nie marnotrawię żadnej sekundy, 
co wcześniej miało miejsce

wę, drobną pomoc w codziennym życiu. Wolon-
tariat pomógł mi zrozumieć, że potencjał, jaki 
w nas drzemie, jest znacznie większy niż nam się 
wydaje. Mając świadomość, że pewnych spraw 
nie zmienimy, zadaję pytanie: jak bardzo powin-
niśmy się zaangażować?"

Gosia: „Wolontariuszem można być, ale nie 
trzeba. Powinno się jednak wiedzieć, że de-
cydując się na wolontariat, bierzemy na siebie 
wielką odpowiedzialność. W moim przypadku, 
świadomość tego, co mnie czeka, była zaawan-
sowana, lecz nie stuprocentowa. Przez kilka 
lat towarzyszyłam w chorobie onkologicznej 
dziecku koleżanki i o tę wiedzę byłam bogat-
sza od innych osób, które zdecydowały się na 

wolontariat. Niemniej jednak inaczej to wygląda, 
gdy odwiedzasz znajomych, a nieco inaczej, kie-
dy wchodzisz w świat obcych ludzi dotkniętych 
ciężką chorobą. Moja przygoda z wolontariatem 
zaczyna się od wizyty na szpitalnym oddziale. 
Idę tam, by towarzyszyć 10–letniej Małgosi, któ-
ra walczy z potworem uciskającym Jej mózg. 
Dziewczynka nie chodzi, ruchy Jej rączek są 
nieskoordynowane, a mowa jest bardzo niewy-
raźna. Ta mała, a jakże wielka osóbka w szpitalu 
przebywa sama... rzadko bywają z Nią rodzice... 
Osobowość Małgosi tak mnie urzeka, że nie je-
stem w stanie wyjść ze szpitala, mówiąc żegnaj. 
Pytam, czy chciałaby, żebym Ją jeszcze odwie-
dziła. Odpowiedź jest twierdząca i w ten sposób 
zaczyna się moja wielka przygoda z Małgosią, 
która trwa dokładnie 372 dni. Tyle dało nam 

życie na Ziemi. Ilekroć Małgosia przyjeżdżała 
do szpitala, byłam u Niej prawie każdego dnia. 
Rozmawiałam z Nią, karmiłam, przewijałam, 
myłam, prałam Jej ubranka, bawiłam się z Nią 
i choć większość tych czynności nie należy do 
obowiązków wolontariusza, widziałam, jak bar-
dzo Jej zależało, żebym to właśnie ja się Nią za-
jęła. Na tej znajomości przećwiczyłam na sobie 
właśnie odpowiedzialność. Wiedziałam, że nie 
mogę Jej zawieść, bo Ona bardzo na mnie cze-
kała. Często, kiedy wchodziłam na oddział sły-
szałam od pielęgniarek, że Małgosia pyta o mnie 
od rana (a dobrze wiedziała, że będę u Niej do-
piero po pracy). Byłam z nią do końca... a nawet 3 
godziny dłużej... Czułam się w obowiązku, żeby 
być z Nią do ostatniego oddechu... Tak naprawdę 

gości w moich myślach bezustannie, a potrzeba 
odwiedzania Jej grobu jest we mnie czasami tak 
wielka, że zdarzyło mi się jechać z Łodzi do Wło-
cławka taksówką.

Ale wolontariat nie skazuje nas tylko i wyłącznie 
na cierpienie. Towarzysząc w chorobie Małgosi, 
jednocześnie zaczęłam prowadzić regularne 
warsztaty plastyczne, które dają zarówno dzie-
ciom, jak i nam wolontariuszom wiele radości. 
Oczywiście, czuję się w obowiązku, żeby przy-
chodzić na oddział 2 razy w tygodniu, ale to nie 
problem. Po 18 miesiącach wspólnej przygody 
ze sztuką widzę, jak nasze godziny spędzane na 
oddziale przekładają się na samopoczucie, wolę 
walki z chorobą, jakość życia pacjentów i ich ro-
dziców w szpitalu. Dla nas, wolontariuszy, bez-
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cenne jest wynagrodzenie, jakie otrzymujemy 
od naszych podopiecznych. W świecie wolon-
tariatu nie rządzi pieniądz. Tutaj rządzą uczucia, 
którymi nasi podopieczni wynagradzają nam 
czas spędzany z nimi – każdy uścisk, uśmiech, 
buziak wypełnia nasze serca – to taki portfel 
wolontariusza.

Myślę, że moje życie zyskało bardziej na war-
tości odkąd poszerzyłam grono wolontariuszy. 
Z pewnością nie marnotrawię żadnej sekundy, 
co wcześniej miało miejsce – piszę to z pełnym 
przekonaniem."

Konrad: „Jestem wolontariuszem i przed-
stawię Wam jeden z najważniejszych obszarów 
mojej działalności – obszar, w który zaangażo-
wany jestem nieprzerwanie, niemal od początku 
mojej pracy dla Fundacji Gajusz.

Wiele lat po pogodzeniu się z faktem, że do koń-
ca życia pozostanę jedynakiem w moim życiu 
nieoczekiwanie pojawiły się Rodzeństwa. Mam 
na myśli siostry oraz braci ciężko chorych dzieci 
– podopiecznych Fundacji Gajusz. Właśnie z my-
ślą o tych dzieciach – zdrowych, a jednak odczu-
wających bolesne skutki choroby najbliższej 
osoby - w Fundacji powstał projekt potocznie 
zwany projektem dla Rodzeństw. Ma on na celu 
m. in. zapewnienie podopiecznym niezbędnych 
korepetycji oraz udziału w wymarzonych zaję-
ciach pozalekcyjnych.

Bardzo ważną częścią projektu są comiesięcz-
ne, przeważnie jednodniowe spotkania, na któ-
rych dzieci z różnych części województwa spę-
dzają miło czas we wspólnym gronie. Podczas 
tych zjazdów razem odwiedzamy takie miejsca, 
jak park linowy, planetarium czy też ogród zoo-
logiczny, a także przeprowadzamy różnorodne 
warsztaty w siedzibie Fundacji.

Istotą naszych spotkań jest to, że dają one dzie-
ciom możliwość przebywania w towarzystwie 
osób pod pewnym względem bardzo podob-
nych do siebie. Każde z nich wie doskonale, jak 
to jest mieć ciężko chorego brata lub siostrę. 
Nikt nie jest w stanie lepiej zrozumieć, co prze-
żywają od rówieśników doświadczających po-
dobnego losu.

Dzięki projektowi dla Rodzeństw niektóre z dzie-
ci spotykają się regularnie już od ponad dwóch 
lat. W rezultacie tworzy się między nimi coraz 
silniejsza więź. Zatarciu ulegają rozbieżności ta-
kie, jak znacząca różnica wieku, czy pochodze-
nie z różnorodnych środowisk. Czasami można 
nawet odnieść wrażenie, że powoli wszyscy 
stajemy się jednym wielkim rodzeństwem. Dla-
tego pragniemy dalej tworzyć dla naszych pod-
opiecznych „miejsce", w którym zawsze czuć się 
będą komfortowo i bezpiecznie. W którym po 
prostu będą wśród swoich.

Ja w projekcie oprócz funkcji opiekuna i kie-
rowcy, przez długi czas udzielałem korepetycji 

dwójce naszych podopiecznych, a także przez 
9 miesięcy towarzyszyłem rezolutnej dziew-
czynce w drodze na dodatkowy angielski. Przy 
okazji dłuższych wyjazdów próbuję swoich sił 
również, jako animator.

Jak wcześniej wspomniałem nie posiadam 
biologicznego rodzeństwa. Zgłaszając się do 
udziału w projekcie nie spodziewałem się, że 
zostanie dzięki niemu spełnione moje wielkie, 
dawno zapomniane marzenie z dzieciństwa – 
marzenie o posiadaniu młodszej siostry (obec-
nie nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy 
marzyłem również o bracie:). Dzięki udziałowi 
w projekcie otrzymałem pewną namiastkę ta-
kiego stanu. Dowiedziałem się, jakie to uczucie 
pomagać młodszemu rodzeństwu w lekcjach, 
jak to jest wozić młodszą siostrę na angielski, 
tudzież zabrać młodszego brata do kina.

Biorąc pod uwagę powyższe, oraz to, jaką rolę 
projekt odgrywa w życiu dzieci, stwierdzam 
bezapelacyjnie, że każda sekunda, jaką w jego 
ramach poświęciłem była tego warta."

Zgłaszając się 
do udziału 

w projekcie nie 
spodziewałem się, 
że zostanie dzięki 
niemu spełnione 

moje wielkie, dawno 
zapomniane marzenie 

z dzieciństwa 
– marzenie 

o posiadaniu 
młodszej siostry

WIELE TYCH I INNYCH HISTORII 
SKŁADA SIĘ NA 

WOLONTARIAT GAJUSZA. 
Możesz zadecydować, czy chcesz 

być jego częścią. Jeśli uważasz, że 
pomaganie jest czymś normalnym 

i masz ochotę w ten sposób wspierać 
nasze działania, zapraszamy na 

szkolenie dla wolontariuszy!

WSZYSTKIE INFORMACJE 
ZNAJDZIESZ NA: 

gajusz.org.pl/dla–pomagajacych/
zostan–wolontariuszem/
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3LATA
  z GAJUSZEM

Joanna Bednarska

W FUNDACJI GAJUSZ PRACUJĘ OD PONAD TRZECH LAT. ZAJMUJĘ SIĘ 
PRACĄ SOCJALNĄ NA ODDZIAŁACH ONKOLOGICZNYCH DLA DZIECI 
W SZPITALU PRZY SPORNEJ. MOIM PIERWSZYM POWAŻNYM 
ZADANIEM BYŁA BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZPITALU...
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W Fundacji Gajusz Pracuję od ponad 
trzech lat. Zajmuję się pracą socjal-
ną na oddziałach onkologicznych 
dla dzieci w szpitalu przy Spornej. 

W ramach mojej pracy między innymi współ-
organizuję imprezy okolicznościowe na oddzia-
łach (np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, Gwiazdka, 
Mikołajki, urodziny podopiecznych i wiele in-
nych), współpracuję z wolontariuszami, poma-
gam przy organizacji wyjazdów na leczenie za 
granicą i w kraju poza szpitalem przy Spornej. 
Moim pierwszym poważnym zadaniem była 
budowa placu zabaw przy szpitalu, z którego je-
stem bardzo dumna.

Jednak mój pierwszy kontakt z Fundacją mia-
łam jako mama Weroniki – pacjentki oddziału 
VII. Odwiedzali nas psychologowie związani 
z Gajuszem, o których nawet wówczas nie wie-
działam, że pracują w Fundacji. Weronika dosta-
wała prezenty urodzinowe i gwiazdkowe od Ga-
jusza. Pod koniec leczenia poznałyśmy Prezes 
Gajusza – Tisę Żawrocką, z którą połączyła nas 
wspólna chęć pomagania chorym dzieciom i ich 
rodzinom. Jednak zanim zaangażowałam się 
w pracę w Fundacji, Tisa zrealizowała marzenie 
Weroniki, która bardzo chciała zostać lekarzem. 
I miała ku temu okazję! Jako niespełna pięcio-
latka dostała prawdziwy fartuch, stetoskop i ... 
udostępniono jej na jeden dzień gabinet lekarski, 
w którym przyjmowała prawdziwych pacjentów 
i wypisywała recepty. Ten dzień udokumento-
wano cudowną sesją zdjęciową, której wyniki do 
dzisiaj zdobią nasze ściany i którą wspominamy 
z uśmiechem.

Od kiedy pracuję w Fundacji czasem udaje mi 
się spełniać marzenia dzieci lub chociaż poma-
gać w ich realizowaniu. Jest to chyba najprzy-
jemniejsza część mojej pracy. Uczestniczyłam 
w wydaniu książki Ani Witczak-Szumskiej „Moje 
Anioły”. Książka stoi dzisiaj na honorowym miej-
scu w mojej prywatnej biblioteczce. Zorganizo-
wałam 12 urodziny Jasia w zamkniętym jeszcze 
wówczas Planetarium EC1 oraz sesję zdjęciową 
dla dziewcząt po leczeniu onkologicznym. Te 
wymienione oraz wiele innych cudownych wy-
darzeń na zawsze pozostaną w mojej pamięci.

Fundacja Gajusz nie jest może doskonała. Nie 
wszystko, co sobie zakładamy, udaje się nam 
zrealizować. Jednak niezwykle często udaje 
nam się wykonać rzeczy niemożliwe i jesteśmy 
z nich dumni. Zanim Fundacja powstała, na 
oddziałach onkologicznych nie było żadnego 
wsparcia psychologicznego, wolontaryjnego, fi -
nansowego. Nie było uwielbianych przez dzieci 
warsztatów plastycznych, nie było Gwiazdki, 
Dnia Mamy, Dnia Dziecka. Nie było zabawek, 
pomocy w transportach, wyprawek na prze-
szczepy, torcików urodzinowych. Dzieci, rodzice, 
lekarze i pielęgniarki musieli sobie radzić sami 
ze strachem, chorobą, złymi emocjami i śmier-
cią. A przecież najgorsza na oddziale jest nuda, 
która powoduje, że jest czas na złe myśli: o cho-
robie, o śmierci i o strachu. Nasze towarzystwo 
sprawia, że nudy i lęku jest odrobinę mniej. Naj-
większą nagrodą za naszą pracę jest dziecięcy, 
uśmiech i słowa, który słyszymy od rodziców. 
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M I N U T 

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska

HOSPICJUM PERINATALNE ZAPEWNIA OPIEKĘ 
MEDYCZNĄ, PSYCHOLOGICZNĄ, SOCJALNĄ JESZCZE 
PRZED NARODZINAMI ŚMIERTELNIE CHOREGO 
DZIECKA, ORGANIZUJE PORÓD, WSPIERA W OKRESIE 
NOWORODKOWYM JEŚLI MALEŃSTWO PRZEŻYJE. 
GWARANTUJE POMOC PSYCHOLOGICZNĄ 
TAK DŁUGO JAK RODZICE JEJ POTRZEBUJĄ.

26



Grudniowy piątek

Pani Ania dowiedziała się o chorobie dziecka 
na początku ciąży. Od razu została skierowana 
przez swojego lekarza do hospicjum perinatal-
nego. Opiekowaliśmy się nią przez kilka miesię-
cy. Kiedy termin porodu się zbliżał pani Anna 
zamieszkała w hospicjum, w pobliżu szpitala 
położniczego. W grudniowy piątek wieczorem 
miał zacząć się mój przedświąteczny weekend 
z rodziną. Jednak odebrałam telefon od lekarza 
dyżurnego z hospicjum perinatalnego z proś-
bą o pomoc. Poród naszej pacjentki trwał już 
24 godziny. Zgodziłam się towarzyszyć młodej 
mamie. Kilka godzin później jechałam do szpita-
la zastąpić lekarkę... Po drodze zadzwoniłam do 
fotografa. Obudziłam księdza Pawła, półprzy-
tomnie zapytałam czy o tej godzinie mówi się 
dzień dobry czy dobry wieczór. 

Czuję, że się uda

O trzeciej nad ranem weszłam na salę porodo-
wą w szpitalu Pro-Familia. Nowoczesność tego 
miejsca polega nie tylko na luksusowych warun-
kach, sprzęcie najnowszej generacji, ale przede 
wszystkim na przygotowaniu całego personelu 
do najtrudniejszych sytuacji. W ciężkich chwi-
lach położna tuliła dziewczynę, pod koniec po-
rodu nawet ją całowała w czoło. Nie mogłam 
uwierzyć. Zadbała także o rodzinę czekającą 
na korytarzu. Pojawiłam się po 29 godzinach 
porodu, zobaczyłam panią Annę ledwo stojącą 
na nogach. Położna wytłumaczyła nam, że nie 
można bardziej przyspieszyć porodu, ponieważ 
pacjentka miała kiedyś cesarskie cięcie. Zmę-
czona dziewczyna nagle zupełnie przytomnie 
popatrzyła na mnie i zapytała – pani Tiso, a co 

jeśli ja nie dam rady? Wiedziałam, że muszę wa-
żyć słowa. Dałam sobie dwie sekundy na zebra-
nie myśli, zaufałam intuicji. - Czuję, że się uda 
- odpowiadam, ale w razie kłopotów szpital jest 
przygotowany do cesarskiego cięcia. – Nawet 
teraz? - dopytywała. Spojrzałam na położną, 
potwierdziła. Wyszłam na chwilę do rodziny, 
księdza, fotografki. Mama pani Ani zaczęła ze 
mną rozmawiać o wnuczku. Bała się wejść na 
salę porodową. Przekonałam ją, że warto spró-
bować. Obiecałam, że będę przy niej. Wróciłam 
do „mojej” pani Ani. Po 31 godzinach porodu mu-
siała czuć się jak na torturach, oczywiście przez 
cały czas dostawała środki przeciwbólowe, ale 
nie ma leku na wyczerpanie, strach, brak snu. 
Zmieniałam kompresy na głowie, starałam 
się być obok i reagować na jej potrzeby. Ale nie 
mogłam przyspieszyć narodzin dziecka, nikt nie 
mógł. Pani Ania traciła siły. Zaczęła prosić o ce-
sarskie cięcie. Pomyślałam - Nie, no nie teraz, 
po 32 i pół godzinie cierpienia jeszcze operacja? 
I kolejny ból? Przez wiele dni? Nie. Spontanicznie 
zaczęłam mówić do rodzącego się chłopca – 
„Jasieńku, mamusia już naprawdę nie ma siły, 
bardzo Cię proszę urodź się podczas czwartego 
skurczu”. Pani Aniu poprośmy go razem. - Jasiu 
nie bój się, czekamy - gadałam z wielkim zaan-
gażowaniem. Nie mam już siły - dodała pani 
Anna. Lekarz popatrzył na nas trochę zdziwio-
ny. Tylko cudowna położna powiedziała - żeby 
się pan nie zdziwił, może ten mały ma dobrego 
ducha. Nieważne o kim mówiła, było to bar-
dzo potrzebne, bo przecież w tym momencie 
pani Anna potrzebowała wiary, że ten czwarty 
skurcz będzie ostatnim. Umierałam wtedy ze 
strachu. W myślach mówiłam: - Jasiu, Jasieńku 
błagam Cię! I udało się. Właśnie podczas czwar-
tego skurczu przyszedł na świat Jan. Leżał bez-
piecznie w ramionach mamy, ssał piąstkę, taki 
kłębuszek, z bujną czupryną, ze stopkami blisko 
twarzy. Przytulał się do mamusi przepiękny, ró-
żowy, cichutki. 

Pożegnanie 
przed wschodem

Został zbadany przez lekarza, który szepnął, że 
mamy mało czasu. Poprosiłam szybko księdza, 
babcię, fotografkę, tato był z nami cały czas. 
Po chwili usłyszałam: - Janie, ja ciebie chrzczę 
w imię Ojca i Syna i Ducha. Ksiądz Paweł płakał. 
Tylko mama Jasia była spokojna i pełna jakie-
goś blasku. W jednej chwili zmęczenie zniknęło. 
- Już nie pamiętam tego bólu - powiedziała. Po-
łożna zapytała kto przetnie pępowinę. Dostrze-
głam opór w rodzinie. Podeszłam i pierwszy raz 
w życiu przecięłam pępowinę... Podałam Babci 
wnuka delikatnie, podtrzymywałam go dopóki 
nie poczuła się pewnie, później wziął go tato. 
W tym czasie Agnieszka robiła zdjęcia. Dzięki 
temu rodzina ma piękne pamiątki. Synek szybko 
wrócił do mamy. Leżał wtulony, spokojny, bez 
żadnych oznak bólu. Tylko nie ssał już piąstki. 
Pomyślałam, że to zły znak. Po kilku minutach 
podszedł lekarz, osłuchał Jasia i powiedział, 
że odszedł. Tak bardzo chciałam pocieszyć 
panią Annę, chociaż jednym słowem. Miały-
śmy jasną umowę, że o wszystkim mówimy 
sobie szczerze, nie miałyśmy czasu, żeby po-
znać się dobrze, dlatego zgodziła się być moim 
przewodnikiem. Kiedy zobaczyła, że szukam 
jakiegoś słowa, powiedziała krótko - „teraz nie 
rozmawiamy”. Bezcenne, bo jej „tak” znaczyło 
tak a „nie” to było nie. Moja rola się skończyła, 
pocałowałam mamę i synka i wyszliśmy z księ-
dzem i Agnieszką. Było jasno, słońce wschodzi-
ło czerwienią nad ulicą Niciarnianą. Dochodziła 
ósma. Za chwilę miało nadejść Boże Narodze-
nie. Dopiero w domu zaczęłam płakać. Kiedy 
się obudziłam dotarło do mnie dlaczego oni nie 
chcieli przeciąć pępowiny. Przeraziłam się, a po-
tem zrozumiałam, że tak miało być.

(Imiona mamy i dziecka zostały zmienione. )
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O
liwia
NASZA OLIWKA URODZIŁA SIĘ JAKO ZDROWA I ŚLICZNA DZIEWCZYNKA, 
A JEJ OKAZAŁE JAK NA NOWORODKA WŁOSY ZACHWYCAŁY 
WSZYSTKICH! PÓŹNIEJ ZACZĘŁY SIĘ PROBLEMY...
Honorata i Marek, rodzice cudnej Oliwki
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Nasza Oliwka urodziła się jako zdrowa i ślicz-
na dziewczynka, a jej okazałe jak na no-
worodka włosy zachwycały wszystkich! 

Była bardzo słodkim i grzecznym noworodkiem. 
Jako szczęśliwi rodzice zaczęliśmy życie w na-
szej nowej, trzyosobowej rodzinie w listopadzie 
2014 roku. W błogiej nieświadomości tego, jak 
bardzo los potrafi  być niesprawiedliwy, trwali-
śmy trzy miesiące. Później zaczęły się problemy 
z rozwojem psychoruchowym Oliwki i w końcu, 
gdy miała niespełna pięć miesięcy, wylądowali-
śmy w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka 
na diagnostyce.

Pamiętam dokładnie ten dzień, gdy dowie-
dzieliśmy się, że nasza mała, słodka có-
reczka jest bardzo, bardzo chora. Tak bar-

dzo, że nie ma żadnych możliwości leczenia, że 
jej choroba będzie szybko postępować, a jedyne, 
co możemy robić, to łagodzić występujące ob-
jawy. Leukodystrofi a globoidalna, czyli choroba 
Krabbego. Nowe dla nas słowa, które będą nam 
krążyć w głowie do końca życia. Podczas oma-
wiania diagnozy pojawiła się sugestia, że będzie-
my potrzebować opieki hospicyjnej. Hospicjum, 
słowo, którego znaczenie było nam znane, sło-
wo które brzmi strasznie, przerażająco, które do 

tej pory kojarzyło nam się tylko i wyłącznie ze 
śmiercią. Nie chciałam, żeby Oli miała potrzebę 
opieki hospicyjnej. Taka informacja jest dla mło-
dych rodziców nie do zaakceptowania. Po prostu 
nie do zaakceptowania!

Przez kolejne dni kilkakrotnie słyszeli-
śmy o tym, że powinniśmy zapisać się do 
łódzkiego hospicjum domowego Gajusz. 

Mówiła nam o nim zaprzyjaźniona Pani Doktor, 
fi zjoterapeutka Oliwki oraz znajoma znajomej, 
która również miała nieuleczalnie chore dziec-
ko... W końcu zdecydowaliśmy się spotkać z le-
karzem z Gajusza. Ale tak tylko wstępnie, poroz-
mawiać, zapytać, na czym to wszystko polega. 
Pan Doktor zbadał Oliwkę, opowiedział nam o jej 
chorobie, powiedział czego możemy się spo-
dziewać i jak Gajusz może nam pomóc. Nie za-
pisaliśmy się do hospicjum od razu, nie czuliśmy 
jeszcze takiej potrzeby. Dopiero po około miesią-
cu Oliwka zaczęła zachowywać się niepokojąco. 
Ta wstrętna choroba zaczęła się odzywać. Wie-
działam, że lekarz z pobliskiej przychodni nam 
nie pomoże. W jeden dzień podjęliśmy decyzję, 
że zapisujemy Oliwkę do hospicjum domowego, 
najlepiej natychmiast.
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Jesteśmy z Fundacją Gajusz już 8 miesięcy. 
Oby było tych miesięcy znacznie więcej, 
choć wiemy, że czas naszej znajomości 

kiedyś musi dobiec końca. Gajusz to zespół faj-
nych i bardzo potrzebnych ludzi, bez których nie 
wyobrażam sobie teraz funkcjonować. Przez 
ten czas mieliśmy możliwość "przetestowania" 
Gajusza na różne sposoby... Wypożyczenie dro-
giego sprzętu medycznego. Wizyty dyżurnego 
lekarza, gdy Mała zaczyna się niepokojąco za-
chowywać. Ciągłe telefony na numer dyżurny, 
gdy coś nas niepokoi. Szybka reakcja neurologa 
na wzmożoną czynność napadową. Pomoc, gdy 

zabrakło nam leku i nie mieliśmy recepty. Możli-
wość pozostawienia Oliwki w hospicjum stacjo-
narnym na jeden dzień, gdy musieliśmy załatwić 
pilne sprawy poza Łodzią. Szczere rozmowy na 
tematy trudne i nieuniknione, i wiele, wiele in-
nych sytuacji... Otrzymaliśmy pomoc w każdej 
chwili, kiedy jej potrzebowaliśmy, a to wszystko 
ze spokojem i życzliwością. Dzięki zespołowi 
Gajusza nasza córeczka ma zapewniony możli-
wie największy komfort, a my w zaciszu domo-
wym dajemy jej to czego, potrzebuje najbardziej, 
czyli miłości...

Hospicjum. Teraz wiemy, co kryje się za tym 
słowem. Z uwagi na takie miejsca jak Ga-
jusz powinno się zmienić znaczenie słowa 

"Hospicjum" w słowniku języka polskiego jak 
i w świadomości ludzi. Hospicjum, Hospicjum 
Domowe Fundacji Gajusz to ogromna pomoc, 
wsparcie, spokój, komfort, poczucie bezpie-
czeństwa i zrozumienie, o które trudno w tak 
nienormalnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.
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Zaduszki 2012. Spałam spokojnie, nie mia-
łam żadnych złych przeczuć. Po północy 
obudził mnie Gajusz. Julek miał wypadek 

- powiedział. Pojechałam do szpitala. Czekałam 
na wynik tomografi i komputerowej jak na wyrok 
lub ocalenie syna. Julek we krwi, półprzytomny, 
kroplówka z morfi ną, mój strach nie pozwalał mi 
oddychać. Żeby tylko żył, nieważne jak. Boże, 
znam tyle modlitw - okazało niespodziewanie 
nawet dla mnie, żeby głowa była cała - negocjo-
wałam ze stwórcą.

Kiedy dowiedziałam się, że głowa i krę-
gosłup nie uległy urazowi płakałam ze 
szczęścia. Z resztą sobie jakoś poradzimy. 

Leczenie trwało ponad dwa lata. Zadłużylam się, 
sprzedałam samochód. Pomogła rodzina i przy-
jaciele. Teoretycznie powinniśmy mieć pieniądze 

PO
MOC
PRA

WNA

Odpowiedział szczerze: to taka taktyka. Żeby 
klienci wiedzieli, że z nami jest ciężko, że trzeba 
szukać adwokata, że trzeba zapłacić wpis w są-
dzie, że na wyrok poczekają. I dlatego wiele osób 
rezygnuje ze sprawy sądowej, biorą co dajemy, 
albo nawet i nic, i sami biorą na plecy całe nie-
szczęście, które im się zdarzyło. Mam nadzieję, 
że ta taktyka się przestanie opłacać. Owszem, 
jak widać na przykładzie sprawy Julka, sprawy 
trwają czasem dość długo, ale ostatecznie ta 
walka na pewno się opłaca. Oprócz samej kwoty 
zadośćuczynienia, zwrotu wszystkich kosztów 
związanych z leczeniem, zwrotu kosztów sądo-
wych - wygrywający otrzyma odsetki, naliczane 
od 31 dnia od zgłoszenia szkody. Obecnie wyno-
szą one 7% rocznie, chyba trzy razy tyle co naj-
lepsza lokata bankowa. Ten 31 dzień jest kluczo-
wy. Bo właśnie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody 
ma ubezpieczyciel na samodzielne obliczenie 
i wypłatę odszkodowania ubezpieczeniowego. 
Jeśli coraz większa grupa poszkodowanych 
będzie występować o zapłatę i walczyć o swo-
je sprawy przed sądem - to taktyka niepłacenia 
„bo nie” przestanie się opłacać. I może wtedy 
ubezpieczyciele zaczną rzeczywiście uczciwie 
płacić 30. dnia od zgłoszenia szkody? Jednolity 
front poszkodowanych to swoisty ruch społecz-
ny, który może doprowadzić do takiej całkowicie 
niepolitycznej zmiany zachowania ubezpieczy-
cieli. Nie powinniście się Państwo obawiać - sądy 
nie są takie straszne, jak mogłoby się wydawać. 
A i adwokatów specjalizujących się w sprawach 
odszkodowawczych jest całkiem sporo, a koszty 
prowadzenia spraw wcale nie są tak ogromne, 
jak się mówi. Ostrzegałbym jednak przed róż-
nego rodzaju „fi rmami odzyskującymi odszko-
dowania” - tu można wpakować się w poważne 
kłopoty, ale to już inna historia.

Prof. Szymon Byczko, 
adwokat. 

Kiedyś na korytarzu sądowym zapytałem 
mecenasa reprezentującego jednego ze 
„słabo płacących” ubezpieczycieli, po co 

się procesują, przecież obaj jesteśmy fachow-
cami i wiemy, że sprawę ostatecznie przegrają. 
Dojdą im do zapłaty koszty procesu, odsetki... 

na leczenie, rehabilitację, konsultacje. Dobre 
prawo na teorii się kończy, bo nie działa. A kiedy 
rodzina nie ma co sprzedać? Nie ma zdolności 
kredytowej? Wtedy to niedziałające prawo jest 
odpowiedzialne za niepełnosprawność ofi ar 
wypadków komunikacyjnych. Bo rehabilitację 
trzeba zacząć już kilka dni po zabiegach. Firmy 
LINK4 nie polecam nikomu, kiedy kupujecie naj-
tańszą i najgorszą polisę na rynku pamiętajcie, 
że narażacie osoby poszkodowane na kalectwo. 
Czy kilkadziesiąt złotych oszczędności jest tego 
warte? Po trzech latach zakończyła się spra-
wa w pierwszej instancji, Julkowi sąd zasądził 
wysokie odszkodowanie. Firma Link4 złoży-
ła apelację. Teraz mój syn jest prawie zdrowy, 
spokojnie poczeka na pieniądze, szczególnie, że 
odsetki ustawowe są bardzo korzystne.

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska
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Gajusz
P O L E C A

Kancelaria Prorodzinna

Legal Group
legalgroup.pl

Agnieszka Piwek jest radcą praw-
nym, który wspiera naszą fundację. 
Jest profesjonalistką, ale przede 
wszystkim dobrą, wrażliwą oso-
bą. Pomaga nam, ponieważ wie jak 
trudno jest poradzić z prawem, które 
nie zawsze chroni, nie wszystko po-
rządkuje. Dzięki niej fundacja Gajusz 
wkracza w pełnoletniość bezpiecz-

nie. Dziękujemy!!

Łódź, ul. Piotrkowska 211
tel.: 42 636 53 99

e-mail: offi ce@legalgroup.pl

Blog Dekoratorski

ROOMOR
roomor.blogspot.com

Roomor to blog dekoratorski. To 
dzięki jego autorkom Pałac jest 
taki piękny. Polecamy właśnie te 
dziewczyny, czyli Dagmarę i Olę, 

ponieważ:

• Design dla dzieci to ich pasja!
• Podchodzą do każdego projektu 

indywidualnie. Chętnie podzielą się 
z Tobą swoimi pomysłami :)

• Lubią wyzwania!
• Robią fajne zdjęcia ;)

 • A przede wszystkim zwracają 
uwagę na potrzeby małych lokato-

rów i możliwości ich rodziców!

Dagmara Fajks
+48 501 340 714

Centrum Medyczne

Szpital Świętej 
Rodziny

swietarodzina.com.pl 

Centrum Medyczne Szpital Świętej 
Rodziny to nowoczesne, wielospe-
cjalistyczne centrum medyczne. 
Zapewnia swoim pacjentom łatwą 
dostępność do lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej, lekarzy specjali-
stów i szerokiej bazy diagnostycznej, 
możliwość wcześniejszej rezerwacji 
i planowania wizyt oraz dogodny do-

jazd w centrum miasta.

Najwyższa jakość świadczonych 
usług. bezpłatne świadczenia w ra-
mach kontraktu z Narodowym Fun-

duszem Zdrowia.

Dziękujemy za nieodpłatne badania 
z zakresu medycyny pracy dla na-

szych wolontariuszy.

Kancelaria

Fortak&Karasiński
fandk.com.pl 

Kiedyś wydawało nam się, że chore 
dzieci i fundacja mają prawa. Dziś 
wiemy, że w sprawach trudnych 
najbardziej potrzebujemy PRAW-
NIKÓW, bo przepisy nie zawsze są 
jasne, często się zmieniają, bywa, 

że są przeciwko najsłabszym. 

Dlatego dziękujemy kancelarii Forta-
k&Karasiński za nieodpłatną pomoc 

prawną.

Łódź, ul. Gdańska 77a/3
tel.: 42 676 90 20

e-mail: biuro@fandk.com.pl
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Jak  
możesz  

nam  
pomóc?

PRZELEJ  
DOWOLNĄ  

KWOTĘ  
na nasze konto  

- obok znajdziesz 
Magiczny Różowy  

Druczek  
Cudotwórczy

lub

ODWRÓĆ  
STRONĘ  

i poznaj inne 
rozwiązania. 

DZIĘ 
KU 
JE 

MY!!!

DZIĘ 
KU 
JE 

MY

Wszystkim 
Osobom, 
Ludziom, 
Kobietom, 

Mężczyznom, 
Dzieciom, 
Firmom, 
Spółkom, 

Urzędnikom, 
Urzędom, 

Instytucjom, 
Szpitalom, 

Przedsiębiorcom 
za 18 lat 

nieustającej 
POMOCY. 



ZRÓB PRZELEW ONLINE
www.gajusz.org

Zajrzyj na stronę 
(zakładka dla pomagających > 

pomóż teraz) i przekaż 
dowolną kwotę. 

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM
+48 697 789 920

Podaruj nam i naszym 
podopiecznym coś 

bardzo bardzo 
cennego – Twój czas.

ALLEGRO
Nick: Hospicjum_Dzieci

Dołącz do grona AlleAniołów! 
Znajdź wśród naszych aukcji 

coś dla siebie lub podaruj 
coś na sprzedaż.

ZAPROŚ NAS NA ŚLUB
+48 (722) 003 003

(42) 631 00 41
Zakochane Pary, poproście 

swoich ślubnych gości 
o darowiznę zamiast kwiatów 

– nasi wolontariusze są 
do Waszej dyspozycji.

JAK MOŻESZ NAM POMÓC?
NUMER NASZEGO KONTA:  BANK PEKAO 80 1240 1545 1111 0010 6257 1028

SPEŁNIAJ MARZENIE DOPÓKI JEST CZAS - PRZEKAŻ 1% PODAKTU 

KRS 0000 109 866
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