
 
Małgorzata Kurzaja zawsze stara się pomagać ludziom 

FOT. J. KRUCZEK 

Zdążyć z dobrem 
Aby pomagać w czasie pandemii, trzeba tylko chęci 

Adam Kruczek 

Choć pandemia koronawirusa nie odpuszcza, na polskich ulicach przystrojone 
w satanistyczne emblematy grupy ekstremistów w autodestrukcyjnym szale 
odgrywają upiorny danse macabre, rozsiewając zarazę i śmierć. Trwa też 
mobilizacja ludzi dobrej woli, którzy bez rozgłosu i splendoru zachowują się jak 
trzeba, niosąc na miarę swoich możliwości pomoc w sytuacji pandemicznego 
zagrożenia. 
– Robię to, co powinnam, i nie uważam tego za jakiś heroizm – wyjaśnia 
Małgorzata Kurzaja z Fundacji Życie i Rodzina, wolontariusz z jednego ze 
świętokrzyskich szpitali powiatowych przyjmujących pacjentów z COVID-19. 
Jest pełna podziwu, ale i współczucia dla całej kadry szpitalnej. – Ja mam 
dyżury 3 razy w tygodniu i gdy wracam do domu, to padam z nóg, a personel 
szpitala pracuje codziennie, i to czasami po 12 godzin – mówi. 

Serce się kraje 
– To jest praca, w której nie ma szans, żeby usiąść i odpocząć, gdzie kanapki 
je się w biegu – opowiada pani Małgorzata. – Tam ciągle trzeba zmieniać 
pościel, bo osoby w agonii wyrywają sobie kroplówki, cewniki, więc opieka 
musi być nieustanna. 
Pani Małgorzata, odkąd pamięta, zawsze starała się pomagać ludziom. 
Wiosenny atak COVID-19 spędziła w domu, opiekując się chorą matką. W 
szpitalny wolontariat zaangażowała się przy jesiennym nawrocie epidemii. 
– Do 20 czerwca, dopóki żyła moja mama, nie chciałam jej narażać na 
zakażenie z innego źródła – wyjaśnia. 



Miesiące spędzone przy umierającej na nowotwór matce uświadomiły jej to, co 
zawsze czuła w sercu: że chroniąc życie od poczęcia do naturalnej śmierci, 
chce nieść pomoc również ludziom starym, chorym, porzuconym, którzy są 
szczególnymi ofiarami czasu zarazy. 
Jako wolontariusz pani Małgorzata jest kierowana do różnych prac. Ma dyżury 
na internie, na oddziale o charakterze przejściowym, gdzie trafiają pacjenci, o 
których jeszcze nie wiadomo, czy są „plusowi” czy „minusowi”, a także na 
oddziale, gdzie leżą już zdiagnozowani chorzy na COVID-19. Wolontariusze 
pełnią obowiązki sanitariuszy, salowych, w niektórych zakresach czynności – 
także pielęgniarek. Karmią tych, którzy nie mogą już samodzielnie jeść, 
przewijają, przebierają, zmieniają pościel, wynoszą kaczki i baseny, zawożą 
pacjentów na badania, potem są wysyłani po wyniki. Nie omija ich też praca ze 
zmarłymi. Gdy nastąpi zgon, trzeba pacjenta rozebrać, spakować jego rzeczy, 
posprzątać łóżko. 
Na oddziale wewnętrznym pani Małgorzata pracuje w fartuchu i maseczce. 
Wejście na „przejściówkę” albo na oddział typowo covidowy wymaga 
specjalnych zabezpieczeń w postaci kombinezonu, rękawic i butów 
uszczelnionych taśmami na rękach i nogach, przyłbicy, maski, gogli, czepka. 
– Jest to dosyć uciążliwe w noszeniu, pocimy się niemiłosiernie, naprawdę 
czasami mamy tyle wody w butach, że trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć 
– dzieli się wolontariuszka. 
Najtrudniejsze jest jednak obcowanie z ludzkim nieszczęściem. Na oddział 
trafiają pacjenci często w stanach nieomal agonalnych, zaniedbani, 
poodparzani, z pęcherzami i otwartymi ranami. Zdarza się, że nie mają takich 
podstawowych szpitalnych akcesoriów, jak ręcznik czy kapcie, co bardzo 
przeżywają. 
– Najbardziej mnie ujmuje to, że ci starsi ludzie prawie nigdy się nie skarżą – 
wyznaje wolontariuszka. – Oni to znoszą z taką godnością, że po prostu łamie 
się serce. I odchodzą w tym swoim lęku, czasem potwornym bólu, i co jeszcze 
boleśniejsze – w samotności. 
Pani Małgorzata stara się być jak najwięcej z chorymi ludźmi, mówić do nich, 
dawać im jakieś pocieszenie, aby nie czuli się tak strasznie opuszczeni. 

Antidotum na samotność 
Siostra Joanna Pruszkowska ze wspólnoty Chemin Neuf pracująca w niewielkiej 
parafii w pobliżu Mińska Mazowieckiego zauważyła, że to głównie z powodu 
samotności cierpi wielu okolicznych mieszkańców w starszym wieku. 
– Ci ludzie nie mają specjalnych problemów bytowych, otrzymują regularnie 
emerytury, materialnie niczego im nie brakuje – wskazuje siostra. – Przeważnie 
mają dzieci, ale one pracują, mają swoje rodziny i nie bardzo chcą ich 
odwiedzać, szczególnie teraz, gdy wszyscy boją się koronawirusa. 
A że siostra Joanna z COVIDEM-19 już się uporała, przechodząc chorobę dość 
lekko, postanowiła ulżyć starszym parafianom w epidemicznej doli, niosąc 
wsparcie nie tyle materialne, ile duchowo- -psychologiczne. 
– Tu nie chodzi o zakupy, bo nasza parafia jest mała, liczy 900 wiernych, ludzie 
się znają, na ogół mają rodziny, znajomych i w razie choroby sąsiedzi donoszą 
jedzenie – tłumaczy zakonnica. – Moje działanie jest raczej takim antidotum na 
samotność. Skoro dla tych ludzi siedzenie samotnie w domu jest jednak 
trudne, postanowiłam wpadać do nich na taką małą herbatkę. 



Jedną z pierwszych wizyt złożyła starszej, schorowanej pani Ani, od której 
dowiedziała się, że kobieta przeszła operację wstawienia biodra, ma w 
Warszawie wyznaczoną wizytę kontrolną, na którą nie ma jej kto zawieźć. Gdy 
spontanicznie zaproponowała pomoc, usłyszała, że staruszka od rana modliła 
się o rozwiązanie tego problemu. – To było niesamowite, że od razu trafiłam na 
tak potrzebującą osobę – mówi z przejęciem siostra Joanna. – Dla mnie to był 
naprawdę taki uśmiech Pana Boga, znak, że On z moim niewielkim udziałem 
jakoś to wszystko składa. 
Siostra często odwiedza emeryta mieszkającego samotnie w ładnym domu z 
ogrodem. Choć nieposunięty jeszcze bardzo w latach, cierpi na cukrzycę, 
nadciśnienie i do tego jeszcze astmę, co sprawia, że jest w grupie szczególnego 
ryzyka związanego z COVID-19. – W zasadzie niczego mu nie brakuje, tylko że 
całymi dniami siedzi sam – relacjonuje zakonnica. – Nawet sąsiedzi boją się go 
odwiedzać, żeby mu nie wyrządzić niedźwiedziej przysługi, przywlekając 
wirusa. Okazało się, że ten starszy pan prowadzi bardzo ożywione życie 
intelektualne, dysponuje rozległą wiedzą i chęcią podzielenia się swoimi 
poglądami z innymi, a tych w jego życiu zabrakło. – To są bardzo sympatyczne 
wizyty, z których sama bardzo wiele czerpię – zaznacza siostra Joanna. 

Dobro powraca 
U Małgorzaty Lotycz z Warszawy wrażliwość na potrzeby drugich znacznie 
wyprzedziła tegoroczną pandemię koronawirusa. Od zawsze angażowała się w 
różnego rodzaju akcje społeczne, pomocowe, charytatywne zbiórki, we 
wspieranie chorych. Nic dziwnego, że w czasie wiosennego ataku epidemii 
COVID-19 razem z mężem bez specjalnych zachęt na własną rękę rozpoczęła 
pomoc osobom z grup ryzyka. Zaopatrywali w produkty żywnościowe 
znajomych seniorów z sąsiedztwa, robili zakupy dla przyjaciół objętych 
kwarantanną, rozwozili obiady. Pani Lotycz dwa razy w tygodniu piekła ciasta 
dostarczane do szpitali warszawskich. 
W listopadzie br. pani Małgorzata wraz z rodziną sama znalazła się w potrzebie. 
Mimo stosowania wszelkich zalecanych środków ochrony zaraziła się 
koronawirusem. Podejrzewa, że mogło to się zdarzyć 6 listopada, gdy w ostatni 
dzień zajęć stacjonarnych w szkole wracała metrem do domu, a po wagonie 
grasował kaszlący i przeklinający mężczyzna bez maseczki. Zachorowała tylko 
ona, ale kwarantanna objęła całą rodzinę. Gdy tylko sąsiedzi i znajomi 
dowiedzieli się o tej sytuacji, rodzinę zasypała lawina telefonów. Ludzie 
masowo oferowali pomoc. 
– Odpowiadałam, że na razie wszystko mamy, ale i tak co jakiś czas rozlegało 
się pukanie do drzwi, przed którymi znajdowaliśmy paczki z jedzeniem – 
wspomina kobieta. – To było niesamowite i bardzo wzruszające, że tak 
naprawdę nikogo nie musiałam prosić o pomoc, bo ona po prostu do mnie 
wróciła, i to niekoniecznie od tych osób, którym wcześniej ja pomagałam. 
Dobro zawsze wraca. 
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