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BIULETYN MAZOWIECKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA
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Ludzi określają fundamentalne
wartości, a nie choroby
M. S. Okun „10 sekretów lepszego życia
z chorobą Parkinsona”

W prasie o początkach stowarzyszenia – s. 2
Dwadzieścia lat minęło – s. 7
Majówka wśród nieprzyjaciół … – s. 8

Jubileuszowa majówka
Na spotkaniu 8 maja 2015 roku uroczyście
obchodziliśmy XX-lecie istnienia stowarzyszenia
osób z chorobą Parkinsona.

O

bchody przebiegały w atmosferze bardzo
uroczystej, ale nie sztywnej, natomiast pełnej ciepła i pogody ducha oraz troski o każdego
z nas. Mieliśmy do dyspozycji piękną, wygodną salę
użyczoną nam na ten cel przez redakcję tygodnika
„Polityka”.
Organizatorzy – nasi koledzy ze Stowarzyszenia
przygotowali bogaty i urozmaicony program, a pomysłowość i zaangażowanie w sprawny przebieg obchodów zadziwiała. To nie było amatorskie, to było
profesjonalne! Byliśmy zachwyceni!
Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy wystąpień
nt. historii powstania pierwszego w Polsce stowarzyszenia osób z chorobą Parkinsona. Warto przypomnieć, że zaczęło się od publicznej wymiany
poglądów na łamach prasowych między dwoma
profesorami prawnikami, chorymi na chP. Jeden
głosił: „Polubić Parkinsona”, a drugi: „Nienawidzę
Parkinsona”. Ich artykuły wywołały szeroki odzew.
Nieoczekiwanie dla obu dyskutantów okazało się, że
w Warszawie jest duża rzesza chorych, którzy odczuwają potrzebę kontaktu, wymiany doświadczeń,
oczekują wsparcia i więcej informacji o chorobie.
Spotkania wielu chorych, nawet spoza Warszawy,
pobudziły do działania i zaowocowały powstaniem
stowarzyszenia.

Historię tę i jej dalszy ciąg przedstawiono w pomysłowy sposób: dwoje prowadzących na przemian
odczytywało poszczególne akapity tekstu o dziejach
stowarzyszenia, odpowiednio je interpretując.
Kolejne punkty programu, tj. wystąpienia specjalistów: neurologa, rehabilitantki, logopedki, przedstawiające najistotniejsze problemy i rokowania
na przyszłość w ich dziedzinach, przeplatane były
bardzo wzruszającymi wierszami i piosenkami autorstwa naszych kolegów. W trakcie spotkania kilka razy zabierał głos obecny prezes Stowarzyszenia;
przedstawiał zaproszonych gości i sponsorów, obdarowując ich bukietami czerwonych tulipanów, które
są międzynarodowym symbolem chP.
Nasze dobre samopoczucie organizatorzy
wzmocnili smacznym poczęstunkiem oraz ogromnym (nie za słodkim) płonącym jubileuszowym
tortem. W tym wspaniałym jubileuszu uczestniczyło ponad 100 osób chorych i opiekunów. W czasie
uroczystości swoją pomoc oferowali nam wolontariusze – uczniowie z gimnazjum z Rembertowa.
A na zakończenie niespodzianka: wszyscy chorzy
otrzymali torby z upominkami!
Słowa, które się pchają na usta – to gratulacje
i podziękowania stokrotne!
Wojciech Kania
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Ballada o tulipanie
Wiosna wybuchła feerią barw
Tulipan dumnie podniósł głowę,
Bo piękny był i bujnie rósł.
Świat cały widział u swych stóp.
Zieleń kipiała, pachniał bez,
Śnieg czereśniowy pokrył ścieżki.
A on wciąż piękny, zdrowy był,
Jak zawsze dumny, silny, rześki.
Wierzył, że zdrowy będzie wciąż,
Pokona upał, ranny chłód.
Nic go nie złamie (myślał tak)
Lecz zima wszystko zmienia w lód.

Przyszedł Parkinson, dmuchnął mrozem,
Pochylił główkę biedny kwiat.
I nie podniesie choćby chciał,
Nie uciekniemy już w świat razem.
Świat nam zgotował podobny los,
Piękny tulipan to Ty i ja.
Byliśmy silni, młodzi, zdrowi,
I wierzyliśmy, że „Świat cały nasz”.
Teraz już nadszedł czas walki z mrozem,
Co uosabia choroby znak.
Trzeba pokonać chłód i iść razem,
Tam, gdzie jest ciepły, tęczowy świat.
Lucyna Osmolak, maj 2013

W prasie o początkach
stowarzyszenia
„...działań na żadnej niwie nie da się prowadzić
w całkowitym oderwaniu od przeszłości”.
Izaak Newton – fizyk

Osoby, które zakładały stowarzyszenie dwadzieścia lat temu, miały wtedy już ponad 70 lat
i najczęściej kilkanaście lat choroby za sobą. Dlatego dziś nie możemy zaprosić ich do wspomnień.
Opracowanie perypetii związanych z powołaniem
i początkami działalności naszej organizacji było
możliwe jedynie na podstawie zachowanych w archiwach stowarzyszenia wycinków prasowych.
Czytając te materiały, których fragmenty znajdziecie, drodzy czytelnicy, poniżej, nabiera się przekonania, że to nie wiek i czas zmagania się z chorobą
zadecydowały o powodzeniu idei, by założyć organizację, tak bardzo potrzebną obecnie żyjącym
z chP. Wróćmy na chwilę do początków. Pierwsza
połowa lat dziewięćdziesiątych. W kraju, gdzie co
najmniej sześćdziesiąt (a może osiemdziesiąt lub
więcej) tysięcy osób choruje, a drugie tyle żyje
z nimi, nie ma żadnej organizacji, do której mogliby się jedni lub drudzy zwrócić. Tymczasem

w prasie pojawiają się artykuły o intrygujących
tytułach.

Polubić Parkinsona nie można polubić
„Polubić Parkinsona” – uważny czytelnik artykułu prof. Janusza Łętowskiego z września 1993
r. zauważy pewną prowokację w tytule, gdyż tekst
kończyły między innym te słowa:

„W Anglii istnieje specjalne towarzystwo, do którego może wstąpić każdy chory, bliski i w ogóle każdy, kogo to interesuje. (...)
U nas chyba czegoś takiego nie ma i nie zanosi się, aby powstało. A chorych na Parkinsona jest
wielu, więcej niż się można spodziewać. Mają kłopotliwe życie, właściwie bez szans na to, że im się
poprawi. Ale jeśli się człowiek weźmie w garść, jest
łatwiej”. (Twój Styl nr 9/1993)
Minęło kilka miesięcy. Pierwszy, który zareagował na ten artykuł, był inny chory, też prawnik,
sędzia Józef Wieczorek. Wiosną 1994 r. wystosował do „Życia Warszawy” replikę, twierdząc w tytule, że ...„Parkinsona nie można polubić”.
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Z Parkinsonem trzeba walczyć
Trzy lata później redaktor o tajemniczych inicjałach J.L.M., z gazety SŁOWO, opisał wydarzenia z lat 1993 –1996. Najważniejsze fragmenty tego
artykułu wykorzystywane będę poniżej jako przewodnik i komentarz do ówczesnych wydarzeń:

„W wyniku tej polemiki, do której włączyły się
też inne pisma, wyszło na jaw, że nie tylko profesor
i sędzia są atakowani przez tę chorobę, lecz w samej
tylko stolicy setki osób, w kraju tysiące, a w USA
i Europie tacy chorzy grupują się w stowarzyszenia
w celu świadczenia sobie wzajemnej pomocy. Sędzia
Józef Wieczorek, nie będąc w stanie odpowiedzieć
na rozliczne listy i telefony zorganizował...

Sąd nad Parkinsonem
W artykule z 16 kwietnia 1994 r. red. Józef
Majkut (SŁOWO) napisał:

„Sąd Najwyższy w Warszawie Wydział Karny –
sala rozpraw 386. Posiedzenie wyznaczone na godzinę jedenastą, ale już od dziesiątej frekwencja rośnie. Wśród przybyłych sporo osób o kulach, lecz są
i tacy, że bez opiekuna ani rusz: rozdygotane ręce,
niesprawność kończyn dolnych, zaburzenia ruchu.
Kiedy wreszcie woźny trybunału otwiera salę, okazuje się iż miejsc siedzących o wiele za mało...
Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego prof. dr
Andrzej Muszynowski, wprowadzając przybyłych
w meritum sprawy – zleca dalsze prowadzenie sędziemu Józefowi Wieczorkowi. Ten informuje na
wstępie, że gdyby nie dobra wola pana prezesa „sąd
nad Parkinsonem” nigdy by się nie odbył. Stąd nie
praktykowane w sali Temidy pierwsze oklaski...”
„Na tę pierwszą konferencję osób zainteresowanych, z braku innego pomieszczenia w Wydziale
Karnym Sądu Najwyższego, zgłosiło się ponad 100
osób. To właśnie na tym pierwszym zebraniu zorganizowanym przez sędziego powstała myśl powołania stowarzyszenia”.

Powstało Stowarzyszenie Regionalno-Stołeczne
Osób Chorych na „Parkinsona”
Pod takim tytułem Gazeta Lekarska zamieściła
artykuł w numerze 5 z 1995 r. podając skład osobowy zarządu i cytując fragment statutu:

„W dniu 26 stycznia 1995 roku, Sąd Wojewódzki zarejestrował Regionalne Stołeczne Stowarzyszenie Osób chorych na „Parkinsona”. Podczas
zebrania organizacyjnego wybrano zarząd stowarzyszenia, nazwany w statucie Komitetem Koordynującym, w składzie: przewodniczący – Józef
Wieczorek, wiceprzewodnicząca – Barbara Kotarska, sekretarz – Iwona Iwaszek, skarbnik – Jerzy
Gaj oraz dwóch członków zarządu Halina Kluźniak i Józef Majkut.
W Statucie tego stowarzyszenia w § 6 „cele i zadania” czytamy m.in.: Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, apolityczną, zajmującą się wyłącznie
zdrowiem osób chorych na „Parkinsona” – w celu
osiągnięcia optymalnego poziomu ich sprawności.
Terenem działalności stowarzyszenia jest przede
wszystkim obszar Warszawy. (...)
Na pierwszym posiedzeniu zarządu stowarzyszenia określono zasadnicze kierunki działania.
Termin pierwszego posiedzenia członków stowarzyszenia wyznaczono na 20 maja 1995 r. o godzinie
11.00 w Warszawie przy ul. Pięknej 16 „b” w Klubie
im. Włodzimierza Pietrzaka. W spotkaniu tym zaplanowano udział lekarzy specjalistów”. (J.W.)
„Narady i konsultacje w celu opracowania odpowiedniego statutu trwały sporo czasu, tak że dopiero
20 maja 1995 r. w Klubie im. Włodzimierza Pietrzaka odbyło się pierwsze zebranie. Oprócz wielu chorych uczestniczyli w nim: lekarz specjalista doc. dr
Andrzej Friedman z Akademii Medycznej w Warszawie, jak też przedstawiciele znanej szwajcarskiej
firmy ROCHE Polska Sp. z o.o. – którzy obdarowali
wszystkich chorych cennymi broszurami „Co to jest
choroba Parkinsona” i zestawem ćwiczeń gimnastycznych pomocnych w tej chorobie.

Serdecznie zapraszamy chorych i opiekunów
na spotkania integracyjne, które odbywają się w Środowiskowym Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami”
w Warszawie, ul. Grójecka 109, w każdy czwartek, w godz. 14.00 – 16.00.
W ramach tych spotkań w 2 i 4 czwartek miesiąca odbywają się zajęcia terapii tańcem i ruchem.

Zapraszamy również do Centrum Samopomocy Mieszkańców „Sami Sobie”
na spotkania w 3 sobotę miesiąca, w godz. 11.00 – 15.00 w Warszawie, ul. Tarczyńska 11 m. 24
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Na to zebranie był zaproszony również drugi mimowolny współtwórca tej organizacji prof. Janusz Łętowski, który ze względu na wyjazd służbowy za granicę przystał list: „Uważam powstanie stowarzyszenia
za sukces i nowy etap walki z tą paskudną chorobą.
Proszę mnie uważać za chętnego kandydata na członka”. (Został członkiem honorowym – przyp. red.).
Dzień później ŻW zamieściło krótką wzmiankę
o powstałym stowarzyszeniu w rubryce ZDROWIE.
Towarzystwo „Parkinsonowców”, zatytułowaną:

Będzie łatwiej, gdy zorganizujemy pomoc sąsiedzką
„...Stowarzyszenie powstało na początku bieżącego roku. Celem stowarzyszenia działającego na
razie tylko w Warszawie jest pomaganie chorym
w osiąganiu optymalnego poziomu sprawności.
- Bardzo ważna jest świadomość, że człowiek nie
jest sam. Jednym z objawów choroby jest lęk. Nie
można mu się poddać. Dlatego tak potrzebne jest
zorganizowanie grup w poszczególnych dzielnicach
Warszawy. W razie potrzeby chory otrzyma szybką
pomoc sąsiedzką – namawiała do współpracy wiceprzewodnicząca towarzystwa”. (Życie Warszawy, 21
maja 1995 r.)
„...Obecnie „Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona” ma już zatwierdzony statut, otwarte konto
w III Oddziale Banku Przemysłowo-Handlowego
(obecnie Pekao S.A.), ale ciągle jeszcze bez własnej siedziby. Tymczasowy adres w mieszkaniu prywatnym
(p. Barbary Kotarskiej, członka Zarządu, a później też
Przewodniczącej. I tak było do roku 2000 – przyp. red).
Stowarzyszenie, jak dotychczas tylko „Stołeczne”, grupuje ponad sto osób ze stałą tendencją wzrostową”.
Tymczasem 10 stycznia 1996 r. SŁOWO zamieściło Apel stowarzyszenia do cierpiących na choro-

bę Parkinsona, a także zdrowych członków rodzin
oraz zapowiedź wydawania biuletynu informacyjnego, w artykule pod tytułem:

Łączy nas przeżywanie tych samych problemów
„Łączy nas przeżywanie tych samych lub podobnych problemów spowodowanych chorobą Parkinsona. Pragnęlibyśmy rozwijać je wspólnie przez
poszerzanie wiedzy o nękającej nas chorobie, przez
samopomoc, wymianę doświadczeń, udział w rozrywkach, wycieczkach, spacerach, gimnastyce. Temu
celowi ma służyć biuletyn informacyjny, który postaramy się wydawać początkowo raz na kwartał.(...)
... Apelujemy również do zdrowych członków
rodzin, opiekunów, przyjaciół osób z chorobą Parkinsona. Szukajcie w swoim otoczeniu osób chętnych do niesienia pomocy bliźnim, dysponujących
czasem, środkiem lokomocji itp. Każda ochotnicza
pomoc będzie przyjęta z wdzięcznością i mile widziana. Nie lękajcie się nas... Choroba ta, chociaż
dla dotkniętych nią bardzo uciążliwa – zaraźliwa
nie jest!”
„W lipcu 1996 roku zmarł nagle (w wieku 74 lat
– przyp. red.) pierwszy prezes stowarzyszenia sędzia Józef Wieczorek. Wspaniały organizator, człowiek pogodnego usposobienia, śpieszący chętnie
z pomocą innym. Człowiek, który nie tylko, że sam
nie polubił Parkinsona, ale przez kilka ostatnich lat
swego życia dołożył wielu starań, aby w tej paskudnej chorobie pomagać wszystkim chorym w stolicy.
W tej sytuacji na walnym zebraniu członków stowarzyszenia 12.10.1996 r. w Klubie im. Włodzimierza
Pietrzaka wybrano nowy zarząd i dokonano pewnych
poprawek w statucie. Przewodniczącą stowarzyszenia

Darowizna = mniejszy podatek
Osoba fizyczna, np. czytelnik tego tekstu,
przekazując darowiznę, może podczas rozliczania PIT
odliczyć jej wartość
– do 6 procent – od podstawy opodatkowania.
Dzięki temu zapłaci niższy podatek. Gdy przedmiotem darowizny są pieniądze,
to powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji.
Dowód powinien zawierać wskazanie celu darowizny.
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w składzie 8 członków zarządu została sędzia Halina
Kluźniak, sekretarzem Barbara Kotarska”.
Tu kończy się korzystanie z artykułu red. J.L.M.
(„Z Parkinsonem trzeba walczyć, Stowarzyszenie
Osób Chorych zaprasza na spotkanie”, SŁOWO,
5 lutego 1997 r.). Później inne gazety podejmowały temat działalności naszego stowarzyszenia.
Zgodnie z zapowiedzią w 1997 r. ukazał się Biuletyn nr 1 „Parkinson”, o czym donosił m.in. Kurier Polski z 20 maja, przypominając jednocześnie
o kłopotach z jakimi na co dzień borykało się stowarzyszenie, w artykule pod znamiennym tytułem:

Jak żyć z chorobą Parkinsona
„Aby łatwiej radzić sobie z kłopotami, chorzy
z Warszawy utworzyli Stołeczne Stowarzyszenie
osób z chorobą Parkinsona. Jego działalność polega
głównie na samopomocy. (...)
...Mile widziane są tam również osoby mieszkające z chorymi, ponieważ istotna jest ich wiedza o postępowaniu z chorymi. (...)
Stowarzyszenie wydaje broszury, biuletyny zawierające wiele praktycznych wskazówek i informacji. Niestety, utrzymuje się wyłącznie z symbolicznych składek, stąd mile widziane wsparcie
finansowe. Oto numer konta:... (aktualny nr konta
można znaleźć w stopce biuletynu – przyp. red.)”.
W pierwszym numerze biuletynu, w którym
oczywiście zamieszczono krótkie przypomnienie historii powstania stowarzyszenia, ukazał się
artykuł dra hab. Andrzeja Friedmana pt. „Czy to
jest choroba Parkinsona?”. Opisał w nim niełatwy
dla ówczesnych lekarzy, także neurologów, problem prawidłowego rozpoznania chP u pacjenta.
Jednocześnie Gazeta Wyborcza (11 kwietnia 1997
r.) zamieściła inny jego artykuł pod intrygującym
tytułem, zwłaszcza dla tych, którzy wcześniej nie
zetknęli się z etiologią chP:

„Tajemnicze znikanie istoty czarnej”. Rozpoczynało go ogłoszenie, że „Jej Królewska Wysokość
królowa Elżbieta II ogłosiła dzień urodzin Jamesa
Parkinsona przypadający

11 kwietnia Światowym Dniem choroby
Parkinsona
Na zakończenie przeglądu prasy sprzed 20 lat
przytoczymy fragmenty artykułu zamieszczonego
rok później, gdy po raz drugi obchodzono „Światowy Dzień ...”. O stowarzyszeniu opowiadała sekretarz – pani Barbara Kotarska:

Początki stowarzyszenia i biuletynu
„Zrzeszyliśmy się w styczniu 1995 roku. Nie
jest nam łatwo prowadzić stowarzyszenie, bo należą do niego sami parkinsoniści, ale postanowiliśmy walczyć z izolacją i samotnością. Musimy się
wzajemnie wspierać i służyć informacją. Również
informować lekarzy, neurologów. Bywa, że po samym drżeniu rąk wystawiają diagnozę – Parkinson. I zaczynają stosować niewłaściwe leczenie.
Doskonałą wręcz rolę w propagowaniu wiedzy
na temat tej choroby pełni nasz Biuletyn. Wszystko zaczęło się od tego, że ja będąc już chorą 17 lat
zaczęłam dzięki znajomości języków obcych czytać zachodnią prasę medyczną, specjalistyczną,
a szczególnie biuletyn wydawany przez Europejskie Stowarzyszenie Choroby Parkinsona – EPDA.
Szybko zorientowałam się, że tam mówi się o wiele
więcej na temat naszej choroby. Przetłumaczyłam
kilka artykułów, które wręcz były rozchwytywane
przez chorych i lekarzy. I na pierwszym zebraniu założycielskim stowarzyszenia pojawiła się przedstawicielka szwajcarskiej firmy Roche. Obiecała nam
wsparcie i pomoc – słowa dotrzymuje do dziś.(...)

Ważny element terapii
Redakcja naszego Biuletynu mieści się w domu.
Moi przyjaciele i ja szukamy ciekawych materiałów.
Roche je zbiera i daje specjalistom do przetłumaczenia na język polski. Pokrywa koszt druku i wysyłki.
Dziś już około 200 egzemplarzy. Wymiana doświadczeń, korzystanie z wzorców światowych to nasz jedyny ratunek, dopóki nauka nie znajdzie leku na tę
chorobę. Dziś więc skupiamy się głównie na rehabilitacji, aby nie dopuścić do całkowitego zwiotczenia
naszych mięśni, ich zesztywnienia. „Zwerbowaliśmy” kolejnego parkinsonistę, którego żona jest rehabilitantką. Dzięki ich dobrej woli i przychylności
dyrektora warszawskiego międzyszkolnego ośrodka
sportowego ćwiczymy już na 3 kursach, po godzinie, raz w tygodniu. To szalenie ważny element terapii. Chorego „ciągnie do łóżka”, niełatwo walczyć
z codziennymi trudami, z najprostszymi czynnościami życiowymi, które do czasu choroby wykonywało się niemalże automatycznie.

Trochę o planach i sukcesach
Do naszego Stowarzyszenia zgłasza się coraz
więcej chorych. Sukcesem jest utworzenie drugiego tego typu jednostki w Krakowie. Olbrzymią rolę
i pomoc niesie tam chorym doktor Jakub Sienkiewicz, wokalista „Elektrycznych Gitar”, neurolog,
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specjalista w dziedzinie tej choroby. My, zrzeszeni
w Warszawie nie damy rady, ani zupełnie nie mamy
na to siły, aby pomagać parkinsonistom w całej Polsce. Liczymy na to, że w niedługim czasie w każdym większym mieście powstaną specjalistyczne
przychodnie dla chorych na chorobę Parkinsona.
Wówczas, w tych miejscach mogłyby funkcjonować okręgowe koła. Nasz wielki przyjaciel doktor
Friedman z warszawskiego szpitala na Banacha
wraz z firmą Roche zorganizował cykl kursów dla
neurologów w całej Polsce. Poczytujemy to jako
wielki sukces!
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Apel do osób zdrowych o pomoc i wsparcie
Udało nam się nawiązać dobry kontakt z zagranicznymi ośrodkami skupiającymi parkinsonistów.
EPDA funkcjonuje w 27 krajach. Dzięki sponsorom
byłam uczestnikiem właśnie takiego międzynarodowego zjazdu w Strasburgu, w październiku ubiegłego roku. Pomiędzy zachodnimi stowarzyszeniami
a naszymi jest jedna zasadnicza i ogromnie ważna
różnica. Tam w tego typu działalności wspomagają
chorych ludzie zdrowi, rodziny, wolontariusze, sympatycy, w Polsce działamy tylko my – chorzy. Ciężar
organizacyjny nierzadko przerasta nasze zdrowotne
możliwości. Apelujemy więc o pomoc, wsparcie!

O marzeniach
EPDA przez zjazdy, konferencje, kontakty i międzynarodową wymianę doświadczeń jednoczy chorych na całym świecie. Stara się uwrażliwić opinię
społeczną na chorobę Parkinsona, a także znaleźć
fundusze na dalsze naukowe badania nad mechanizmem jej powstawania. Na zjeździe nawiązałam kontakty ze Szwedami. Teraz w marcu byłam
w Sztokholmie i na podstawie przeprowadzonych
tam rozmów mam nadzieję, że szwedzkie organizacje również będą nas wspomagać. Dla chorych
na stwardnienie rozsiane wybudowali już w Polsce
dom rehabilitacyjny. Może i my się doczekamy?

Lokal dla Stowarzyszenia – pilnie
poszukiwany
Na razie gros spraw związanych z prowadzeniem i działalnością Stowarzyszenia załatwianych jest w naszych prywatnych domach. To duże
utrudnienie – przecież nie jesteśmy sprawni, trudno nam samodzielnie podejmować przyjaciół,
naszych członków. Korzystamy z pomieszczenia
udostępnionego nam przez Centrum Opiekuńcze
w Warszawie przy ulicy Nowolipie, ale w dalszym
ciągu zwracamy się o pomoc w poszukiwaniu lokalu, który w pełni zaspokajałby potrzeby ludzi
nie całkiem już sprawnych fizycznie”. (Wysłuchała i opracowała L. Zelwowiec, „Lekarz Polski”,
11 kwietnia – Światowy Dzień Choroby Parkinsona, NR 6/35 – kwiecień 1998 r.).
Opracował: Leszek Dobrowolski, MSOzChP,
kwiecień 2014 – maj 2015
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20 lat minęło.....
To było lat temu dwadzieścia
Gdy wspólny nas połączył cel.
Nie dać się złamać złej chorobie,
W gromadzie jest chorować lżej.
Na trudną drogę wkroczyliśmy
Aby zatrzymać w pędzie czas,
Aby otworzyć drzwi zamknięte,
Przywrócić chorym życia sens.
Kto wesprze nas i poda rękę
By wystarczyło wiary, sił,
By się spełniły sny o szczęściu,
Bo każdy chciałby zdrowym być!
Trud życia często nas przerasta
Lecz chcemy wierzyć – STANIE SIĘ CUD!
W solidarności nasz siła,
I razem chcemy podjąć trud.
TRUD WALKI Z PARKINSONEM!
2015 r.
Lucyna Osmolak

Facebook to miejsce w Internecie, gdzie znajomi
z całego świata mogą kontaktować się ze sobą,
zamieszczać zdjęcia i wysyłać wiadomości.
Wiele instytucji, wydawnictw i organizacji dzieli
się tam informacjami o swojej działalności oraz
interesującymi artykułami.
Od pewnego czasu MSOzChP również posiada swoje konto na Facebooku. Można nas znaleźć pod adresem: Mazowieckie Stowarzyszenie
Osób z Chorobą Parkinsona, by śledzić udostępniane informacje i oglądać zdjęcia oraz zadawać pytania na tematy związane z działaniem
stowarzyszenia.
Jeśli założy się swoje konto, można dodatkowo
włączać się do dyskusji, komentować najciekawsze artykuły i polecać je swoim znajomym.
Zapraszamy do fotorelacji z obchodów XX-lecia
na Facebooku, gdzie znajdziecie więcej naszych
zdjęć!

W okresie kwiecień - czerwiec 2015 r.
dzięki dofinansowaniu
ze środków m.st. Warszawy – Dzielnica
Ochota w trybie małych grantów
Stowarzyszenie zrealizuje zadanie:

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa

Obchody dwudziestolecia najstarszego w Polsce
stowarzyszenia osób z chorobą Parkinsona
W ramach realizacji zadania:
• odbędzie się spotkanie jubileuszowe – 8 maja 2015 r.
• zostanie wydany specjalny numer naszego biuletynu
Biuletyn Parkinson NR 2/53/2015 – czerwiec 2015 r.
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Majówka wśród nieprzyjaciół
czyli o tym, jak spędziliśmy majowe popołudnie w gronie nieprzyjaciół Parkinsona
W tym roku 20 maja minęła dwudziesta rocznica powołania
do życia pierwszego w Polsce Stowarzyszenia Osób z Chorobą
Parkinsona. Dla nas ważna to data, dlatego postanowiliśmy
uczcić ją w szczególny sposób. Dzięki wsparciu wielu osób już
8 maja rozpoczęliśmy uroczyste obchody tego jubileuszu w gościnnej redakcji tygodnika POLITYKA.
Miejsce naszego spotkania zawdzięczamy życzliwości gospodarza pięknego gmachu przy ul.
Słupeckiej 6, pana Jerzego Baczyńskiego – Prezesa i Redaktora Naczelnego tygodnika. Organizację obchodów ułatwiło nam
otrzymanie pomocy finansowej
m.st. Warszawy Dzielnica Ochota
w ramach „małych grantów”. Do
składania aplikacji w konkursach
o dofinansowanie naszych działań zawsze gorąco nas zachęca,
obecny na naszym spotkaniu, pan
Maciej Sotomski – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdro-

Oczekując na oficjalne rozpoczęcie uroczystości.

wia na Ochocie. Równie życzliwie
wsparła nas Fundacja „Żyć z chorobą Parkinsona” – reprezentowana przez pana Jerzego Łukasiewicza – jej założyciela i pana
Sebastiana Łukasiewicza – Prezesa; towarzyszyli im przedstawiciele Zarządu i pracownicy Fundacji.
Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować, że jeszcze
przed oficjalnym rozpoczęciem
uroczystości wiele osób uczestniczyło w warsztatach logopedycznych, które przeprowadziła,
współpracująca z naszym stowarzyszeniem od wielu lat, pani mgr

Henryka Tomalczyk. W trakcie
spotkania odbyła się ich druga
część. Nasza koleżanka z Łodzi
ma niezwykłą umiejętność rozruszania nawet dużego audytorium.
Dzięki temu się nie „zasiedzieliśmy” i mogliśmy z uwagą i skupieniem wysłuchać prelekcji pani
dr Aleksandry Karbowniczek (pt.
„Zaawansowana choroba Parkinsona i co dalej?”) oraz pani mgr
Ewy Świątek – fizjoterapeutki
z Łodzi (pt. „Rehabilitacja w chorobie Parkinsona – nowinki”).
Uroczystość znamienicie poprowadzili: przybyła specjalnie dla
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nas pani redaktor Iwonna Łękawa-Kaczanowska, na co dzień współpracująca ze Stowarzyszeniem
„Słonik”, oraz kol. Damian Kalita,
członek wspierający z MSOzChP
– co nie było takie proste ze względu na bogaty program.
Pani redaktor rozpoczęła
spotkanie odczytaniem wiersza
„Ballada o tulipanie”, napisanego
przez naszą kol. Lucynę Osmolak.
Następnie przedstawiciele Zarządu MSOzChP przywitali gości
i uczestników spotkania , po czym
odśpiewaliśmy „Hymn Stowarzyszenia” pod kierunkiem kol. Andrzeja Strzylaka, autora muzyki.
Na nasz jubileusz przybyło wielu znamienitych gości,
a wśród nich byli zarówno ci, którzy wspierali powstanie i początkową działalność stowarzyszenia, jak i ci, którzy współpracują
z nami obecnie. Mieliśmy przyjemność wysłuchać wspomnień
związanych z początkami tworzenia stowarzyszenia. Pani profesor
Ewa Łętowska podzieliła się swoimi refleksjami, że działanie organizacji takiej jak nasza było i jest
potrzebne przede wszystkim samym chorym. Jest pomocne również dla środowiska medycznego,
zapewniała neurolog pani pro-

Rodzinną atmosferę spotkania zapewnili prowadzący.

fesor Urszula Fiszer, bo obecnie
neurologom jest łatwiej pomagać osobom z chorobą Parkinsona niż było to 20 lat temu. Stwierdziła, że między innymi dlatego,
że chorzy wiedzą więcej o tej chorobie, a stowarzyszenie odgrywa
dużą rolę w edukacji, integracji środowiska chorych i ich bliskich. Ponadto prowadzi działania rehabilitacyjne skierowane do
parkinsoników. Dwadzieścia lat
temu rehabilitacja ruchowa była
czymś nowym, właściwie zupełnie niedocenianym wspominała pani mgr rehabilitacji – Anna
Obrzydowska – a i obecnie wciąż

Pod kierunkiem kol. Andrzeja łatwiej było zaśpiewać hymn stowarzyszenia, a i zaproszeni goście chętnie się
włączali; w głębi pan Maciej Sotomski, Naczelnik Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Ochota.

„Polubić czy walczyć z Parkinsonem? ... te postawy
można połączyć” - pani prof. Ewa Łętowska, żona
współtwórcy stow. prof. Janusza Łętowskiego.

Przybyli, by świętowac z nami - panowie Jerzy
i Sebastian Łukasiewiczowie z Fundacji ŻzchP.
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Przedstawiciele Zarządu MSOzChP (kol. Teresa Stępień-Mazurkiewicz i kol. Olek Wiechowski) składają
podziękowania za użyczenie sal na nasze spotkanie panu redaktorowi Jerzemu Baczyńskiemu.

trudno o tę właściwą w zwykłych
przychodniach.
Powitania gości, ich wystąpienia, wykłady zaproszonych prelegentów, odczyt historii stowarzyszenia były przeplatane wierszami
i piosenkami. Prowadzący czytali
pełne emocji wiersze kol. Lucyny,
a kol. Andrzej śpiewał piosenki swojego autorstwa. Koleżanka
Lucyna – nasza poetka, po zachorowaniu swoje myśli, emocje, przeżycia związane z chorobą zaczęła zapisywać na kartkach
i karteczkach w formie wierszy.
Ale bodźcem do powstawania
wierszy mogą być także wydarzenia, różne okoliczności – np. jubileusz, o czym możemy przeczytać na początku tego biuletynu
(„20 lat”). Natomiast kol. Andrzej
mimo choroby kontynuuje swoją przygodę z muzykowaniem.
Tworzy melodie, teksty – trochę
o życiu, o życiu z chorobą – czasami jedno i drugie. Na spotkaniu
ze swojego, coraz bogatszego repertuaru zaśpiewał dwie piosenki o tym, że drzemie w nim jeszcze „Taka siła” i choć często palce
ma zdrętwiałe, to jednak łapie za
gitarę i chce „Odzyskać wiarę”
w siebie, w to, że może być aktywny i przez swoje piosenki dać
„innym trochę spokoju i radości”.

Fizjoterapetka mgr Ewa Świątek z werwą przybliżała nam różne metody rehabilitacji.

Pani mgr Anna Obrzydowska wspomina... jak
mąż Jerzy (chory) „wkręcił” ją do prowadzenia przez kilkanaście lat - zajęć rehabilitacyjnych dla
parkinsoników.

„Dotąd, dopóki można cokolwiek dla kogoś sensownego czy przyzwoitego zrobić, to należy to robić – o idei
działania stowarzyszenia takiego jak nasze mówiła prof. Ewa Łętowska. Obok Teresa Stępień-Mazurkiewicz.
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Program spotkania był różnorodny. Nie zapomniano przy tym,
że takie spotkanie to też wspaniała okazja do pobycia razem,
porozmawiania. A że nie samym
słowem żyje chory i lepiej się rozmawia, gdy można coś przekąsić,
osoby z firmy kateringowej wraz
z wolontariuszami częstowali
uczestników kanapkami i zimnymi napojami lub kawą czy herbatą. W pewnej chwili na sali pojawił
się tryskający ogniem jubileuszowy tort. Przyozdobiony w czerwone (cukrowe) tulipany, z ogromnym logo stowarzyszenia. Piękna,
kolorowa niespodzianka (również
dla organizatorów) przygotowana
przez firmę kateringową Plikaro.
W biuletynie miejsca niewiele,
więc zamieściliśmy tylko kilka zdjęć.
Kto chce zobaczyć więcej – zapraszamy do albumu na Facebooku!
(www.facebook.com/msozchp).
Tę krótką relację kończymy
podziękowaniami dla naszych
dobrodziejów, mając nadzieję, że
zdołamy wymienić wszystkich:
Specjalnie dla nas, właśnie na
nasz jubileusz, piękne tulipany
wykonała i podarowała nam pani
Nina Lewandowska (artysta plastyk z Płocka).
Wydrukowanie materiałów jubileuszowych (przygotowanych przez

Pani prof. U. Fiszer zapewniała, że dzięki stowarzyszeniu lekarzom jest obecnie łatwiej pomagać chorym.

Początki są zawsze trudne – przedstawiciele Zarządu napoczynają „Jubileuszowca”.

Niezawodna mgr Henryka Tomalczyk poprowadziła ćwiczenia, byśmy się nie „zasiedzieli”, i zachęcała uczestników spotkania :„Głośno i wyraźnie...”
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Mgr Żaneta Ryszawa (już czwarty rok prowadzi terapię tańcem) i kol. Zdzisław Kowal przy „Jubileuszowcu”.

członków MSOzChP), zawdzięczamy wsparciu kol. Mieczysława
Żaboklickiego z firmy A Roch Art
z Warszawy (ul. ZWM 15).
Oprawę archiwalnych numerów
Biuletynu „Parkinson” z lat 19972010 oraz Księgi Pamiątkowej zawdzięczamy uprzejmości panów
Andrzeja i Grzegorza Strusińskich
(Introligatornia, ul. Nowy Świat 39).

Za serwis kateringowy oraz przygotowanie specjalnego jubileuszowego tortu odpowiadała pani
Paulina Sokół (wraz z zespołem)
z restauracji PLIKARO w Warszawie (ul. Bobrowiecka 9).
O uwiecznienie na zdjęciach
wspaniałych momentów spotkania zadbali: fotograf pan Robert
Gajda z Agencji FotoPressArt

oraz członkowie MSOzChP i niezawodny kol. Witold Szulecki.
Nie zapominamy o wspierających
nasze spotkanie (za co składamy
im serdeczne podziękowania)
wolontariuszach z Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 126 im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie-Rembertów,
pod „dowództwem” pana Łukasza Słowińskiego. Mimo młodego wieku ujęli nas, organizatorów, ale co najważniejsze – także
uczestników, profesjonalizmem
i poświęceniem.
Materiały pomocne dla chorych,
w tym płyty z muzyką relaksacyjną, przekazała nam firma Vipharm S.A.
Przed uroczystym spotkaniem,
w trakcie jego trwania i po nim
każdy mógł sięgnąć do jednego
z koszyków i spróbować pysznych mlecznych krówek przygotowanych przez Marketing Cukierkowy z Dąbrówki k. Poznania
w okolicznościowym jubileuszowym opakowaniu.
Spotkanie zaowocowało również wieloma wspaniałymi wpisami do Księgi Pamiątkowej!
(Jeden z nich: „Jak miło można
spędzić czas w gronie nieprzyjaciół Parkinsona” był inspiracją
dla tytułu artykułu).
W imieniu organizatorów tę
krótką relację ze spotkania przygotowali: Patrycja Poczciwek, Leszek Dobrowolski.
Zdjęcia: Robert Gajda,
Witold Szulecki, L.D.

Księga Pamiątkowa – ósmego maja 2015 roku.
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