ISSN 1509-8184
Warszawa

Nr 5/61/2016

BIULETYN MAZOWIECKIEGO STOWARZYSZENIA OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA

W numerze:
Zrozumieć chorego
O lepszych i gorszych dniach osoby z chP - s. 1
Nasi na 9.Parkinsoniadzie
Zdobyli medal i … - s. 2
Chory poleca chorym
Książki, które warto mieć - s. 4
Porady praktyczne
Jak stosować leki w chP - s. 5
Byliśmy...
IX Integracyjna Impreza Plenerowa
w nadwiślańskim skansenie - s. 6

Dobre i złe dni
To częsty problem otoczenia osoby
z chorobą Parkinsona: zrozumieć,
że chory bez wyraźnej przyczyny,
miewa lepsze i gorsze dni.
Bardzo często podczas wizyty w moim gabinecie1
pacjent albo ktoś z rodziny mówi: ,,Dzisiaj był lepszy dzień, przeważnie czuję się gorzej” lub ,,Dzisiaj
jest jego gorszy dzień, zwykle chodzenie nie sprawia
mu tylu trudności”. Przestałem próbować dociekać,
dlaczego czasami jest lepiej, a czasami gorzej, gdyż
wszystko dzieje się przypadkowo. ,,Moja mama czuje
się dobrze rano, ale z nadejściem wieczora zaczyna
się męczyć i widzę, że jest osłabiona – pod koniec
dnia chodzenie sprawia jej trudność”. ,,Tata czuje się
okropnie z rana, dlatego staramy się planować różne
czynności na popołudnie – wtedy jego samopoczucie się polepsza”. Łatwo przychodzi mi zrozumienie
zmian w ciągu dnia. W niektórych przypadkach
mózg pacjenta potrzebuje niewiele czasu na stymu1

Dr Joseph H. Friedman jest profesorem, neurologiem w klinice
przy Wydziale Medycyny Brown University Warwick w stanie
Rhode Island, USA.

lację odpowiedniej ilości dopaminy, aby mógł się
sprawniej poruszać. U innych pacjentów dzienne
aktywności osłabiają ich siły powoli, więc zaczynają
poranek z dobrym samopoczuciem, a pod wieczór
stają się zmęczeni. Jeśli chodzi o pacjentów, którzy
mają problemy z pamięcią, możemy zauważyć, że ich
dezorientacja znacznie się zmienia w ciągu dnia.
Niektórzy pacjenci doświadczają tak zwanych
korzyści ze snu (sleep benefits); oznacza to, że budzą się bardzo rześcy i pozostają pełni sił przez cały
dzień, nawet w okresach poprzedzających przyjmowanie leków. Ta ,,korzyść ze snu” wydaje się oczywista. Kiedy się wyśpisz, normalne jest, że budzisz
się wypoczęty i pełen sił. Okazuje się jednak, że nie
dzieje się tak u większości pacjentów. Mimo że się
wyśpią, budzą się osłabieni i ten stan trwa do momentu przyjęcia pierwszej, drugiej czy dopiero trzeciej dawki leków. Wniosek jest taki, że sen nie jest
zbawienny dla wszystkich.
Rozumiem, że wahania nastrojów, których doświadczają pacjenci, wynikają z ilosci leków, jakie
przyjmują, z tego, co robią w ciągu dnia, snu, kontaktu z ludźmi czy stresu zarówno psychicznego,
jak i fizycznego. Czego jednak nie potrafię pojąć,
to tego, że pacjenci mówią o dobrych i złych dniach
bez jakiejkolwiek zmiany w ilości branych leków czy
środowiska, w jakim się znajdują. Mimo tego, że nie
do końca rozumiem tych wahań, staram się wytłumaczyć moim pacjentom, aby po zmianie metody
leczenia poczekali tydzień lub dłużej na polepszenie
lub pogorszenie ich kondycji. Kiedy powiedzą mi,
że po pierwszym dniu czuli się gorzej, proszę ich
o cierpliwość, ponieważ to nie znaczy, że później nie
nastąpi polepszenie. Należy poczekać na pojawienie
się nowego ,,schematu” aktywności, co może zająć
tydzień lub trochę więcej czasu.
Jeśli ktokolwiek, kto zmaga się z chorobą Parkinsona, zrozumiał, dlaczego czasami czują się jednego
dnia lepiej, a następnego gorzej, bardzo chciałbym
z tą osobą porozmawiać.
Opracowała: Ewa Kerntopf, MSOzChP
Źródło: artykuł dra Josepha H. Friedmana Good Days, Bad Days
dla American Parkinson Disease Association (APDA, Amerykańskie Stowarzyszenie Choroby Parkinsona).
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Nasi na 9. Parkinsoniadzie

Zdobyli jeden medal
i ...cały parkiet

W ostatni weekend lipca, tj. między 29. a 31. lipca, na południu Czech w niewielkiej miejscowości Dubnany odbyła się
kolejna, dziewiąta Parkinsoniada. Ponownie obok uczestników z Czech, Słowacji, Austrii zameldowali się na starcie
także Polacy. Niestety w bardzo skromnym składzie, bo tylko
siedmioosobowym: po dwie osoby z Turku i Warszawy oraz
trzy osoby z Łodzi, w tym na osobiste zaproszenie organizatora Parkinsoniady Jana Škrkala fizjoterapeutka z Łodzi
mgr Ewa Świątek. Tradycyjnie spotkanie parkinsoników zaczęło się w piątek w Hodoninie w Domu Kultury, gdzie przywitał nas zespół Melody Gentelmen, grając standardy muzyki estradowej z lat czterdziestych i sześćdziesiątych. Późnym
wieczorem rozjechaliśmy się na kwatery przydzielone przez
organizatora. Nasza niewielka ekipa nocowała w Dubnanach,
w pensjonacie pod intrygującą nazwą „Viniarski Dum”. Rzeczywiście właściciele nie tylko prowadzą pensjonat, ale również zajmują się na dużą skalę produkcją i sprzedażą wina.

Sobota 30.07. – ostre, jaskrawe
słońce podrywa nas na nogi już
o siódmej; po śniadaniu wymarsz
do Ośrodka Sportowego „Żółw”,
położonego około 700 m od naszego „legowiska”. W holu się rejestrujemy, każdy z nas otrzymuje

torbę z drobnymi upominkami,
po czym wchodzimy do głównej
sali.
Szum, gwar, okrzyki powitania. Dużo znajomych twarzy
z poprzednich spotkań. My, Czesi i Słowacy, porozumiewamy się

bez problemu, troszeczkę z boku
Austriacy, no cóż – bariera językowa. Pośród nich dostrzegam
mojego ubiegłorocznego rywala
z rozgrywek w tenisie stołowym
Charliego z Innsbruku, Elizę
z Gratzu oraz Ingę z Wiednia.
Wreszcie ustawiamy się jedna
grupa obok drugiej, każda z tabliczką informującą, skąd przyjechała. Zapada cisza, zaczynają
grać hymn parkinsoników, kołyszemy się w rytm muzyki, trzymając się za uniesione w górę
ręce. Przemówienia oficjeli nie
trwają długo. Wreszcie Honza
(Janek) Škrkal ogłasza: „Uważam
9. Parkinsoniadę za otwartą”.
Nasza skromna ekipa: troje
chorych i tyleż opiekunów oraz
fizjoterapeutka, czuje się w tym
tłumie zagubiona. Rozchodzimy
się, szukając odpowiedniej dyscypliny, na debiut w zawodach,
a jest ich dużo: tenis stołowy,
kręgle, rzut piłką do kosza, rzutki (strzałki) do tarczy, strzał piłką
do bramki, strzał kijem hokejowym do bramki, dmuchawka,
curling (a właściwie jego odmiana
indywidualna) oraz bule (petang).
Rozpoczynamy walkę od ping-ponga, szczęśliwie przechodzimy wstępne eliminacje, oczekując na dalsze rozgrywki w tenisie
stołowym; bierzemy udział w innych dyscyplinach ze zmiennym
szczęściem. Rozgrywki w tenisie
zakończyliśmy na ćwierćfinale.
Basia z Warszawy zawzięcie kopała piłkę do bramki. Upór zaowocował złotym medalem .
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No cóż, statystycznie rzecz
biorąc, nie wypadliśmy najgorzej. Troje zawodników i jeden
medal, w dodatku złoty. A wiemy, że Czesi i Słowacy organizują
wcześniej swoje regionalne zawody dla parkinsoników. Trening
czyni mistrza, czego o nas nie
można powiedzieć .
W czasie przerwy, w oczekiwaniu na oficjalne ogłoszenie
wyników i wręczenie medali,
na środek hali wprowadzono
łóżko szpitalne. Honza zaprasza na środek „doktorkę” Ewę
z Łodzi. Teraz już wiem, dlaczego
z nami przyjechała; dotąd utrzymywali wszystko w tajemnicy.
Zadaniem Ewy było zademonstrowanie sposobów radzenia sobie opiekuna z pacjentem w stanie zastygnięcia („zamrożenia”),
przewracania na bok, posadzenia, postawienia na nogi czy dokonania zabiegów higienicznych.
Do tego potrzebny był manekin,
a z braku takowego... zostałem
wybrany spośród uczestników.
Przez następną godzinę byłem
przewracany, przekręcany, sadzany, kładziony, stawiany, zginany,
prostowany... uf ! Nie wiem, kto
bardziej był zmęczony: ja czy
terapeutka, ale dla mnie to był
„masakryczny epizod”.
Gdy „wytoczyłem się” z łóżka, nawet nie słyszałem oklasków
i podziękowań – oczywiście dla

Jak ułatwić choremu połykanie - w roli manekina kol. Julian, demonstruje Ewa Świątek

Ewy za pokaz; wszak manekin nie
dostaje braw. Kolejka osób ustawiona do Ewy po poradę mówiła tylko jedno: mamy sukces, bez
medalu, ale jest.
Część oficjalną zakończyło
wręczenie medali i rozpoczęła się
zabawa. Najpierw były występy
regionalnych zespołów i pokaz
tańca towarzyskiego z lat czterdziestych, po czym ruszyliśmy
do tańca; mimo ogromnej przewagi uczestników z Czech i Słowacji prym na parkiecie wiodły
nasze panie: Kasia, Zosia, Basia
oraz Ewa, wspomagane przez Austriaków, początkowo nieśmiało. Nie wiem, co sprawiło, może
wino serwowane bez umiaru
przez gospodarzy, że na parkiecie zostaliśmy tylko z gośćmi zza
zachodniej granicy. Kiedyś Urszula Sipińska śpiewała „Tralala

Nasze „złotko” kol. Basia Milczarek

niech zabawa trwa …”, ale niestety nazajutrz czekał nas powrót
do domu. Tak więc przyszedł
czas na pożegnania, obiecywanie
spotkania się za rok. Pamiętaj:
wolno choruj, za rok musimy się
spotkać! Żegnajcie nasi kochani,
dziękujemy wam za miłe spotkanie, będziemy pamiętać o chwilach spędzonych razem.
Janku! Dziękujemy zwłaszcza
Tobie, to Ty wymyśliłeś Parkinsoniadę, Ty nas połączyłeś, pokazałeś, że Parkinson to nie ostateczność, to tylko mało istotna
dolegliwość.
Łódź, 8 sierpnia 2016
Julek „Słonik” Tomalczyk
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Chory poleca chorym

Te książki warto mieć
w biblioteczce

Przeczytałam ostatnio dwa polskie
wydawnictwa skierowane do chorych i ich
rodzin. Zachęcam do ich przeczytania.

Z serii LEKARZ RADZI
Wydawnictwa Lekarskiego
PZWL polecam lekturę poradnika ŻYJĘ Z CHOROBĄ
PARKINSONA; jego autorem
jest klinicysta z ponad 30-letnim stażem, dr n. med. Włodzimierz Kuran.
Książka zawiera informacje o wszystkich aspektach
chorowania na chP. Przydatna
dla chorego i rodziny, bo nie każdy lekarz wyjaśnia
istotę choroby i udziela wskazówek co do sposobu
postępowania. Wielu chorych po usłyszeniu diagnozy jest zszokowanych, czują się zagubieni i bezradni wobec ograniczeń, jakie narzuca choroba.
Głównym celem kompleksowej terapii jest stała poprawa jakości życia w czasie trwania choroby.
W poradniku autor omawia zalety i możliwe niepożądane działania leków antyparkinsonowskich.
Wprowadza nas także w tematykę metod leczenia
neurochirurgicznego.
Autor podkreśla pozytywny wpływ aktywności
ruchowej jako niezbędnego warunku prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Znane powiedzenie „życie to ruch – ruch to życie” dla osób
z chorobą Parkinsona nabiera szczególnego znaczenia. Przy tym sam rodzaj aktywności ruchowej
nie jest najważniejszy – najistotniejsze jest, by była
podjęta od chwili rozpoznania choroby i wykonywana regularnie, codziennie. Elementy fizjoterapii
powinny być dostosowane do stopnia nasilenia objawów parkinsonowskich.
Omówione są też problemy związane z odżywianiem; zwraca się uwagę na konieczność stosowania
diety niskobiałkowej oraz diety zapobiegającej zaparciom. W książce znajdziemy także wskazówki, jak
postępować przy zaburzeniach w oddawaniu moczu,

niedociśnieniu ortostatycznym, zaburzeniach snu,
upadkach oraz zaburzeniach mowy. Na ostatnich
stronach autor zamieszcza słowniczek terminów medycznych odnoszących się do choroby Parkinsona.
Uważam, że pozycja „Żyję z chorobą Parkinsona”
powinna się znaleźć w bibliotece parkinsonika.
Stron 154, koszt ok. 25 zł, do nabycia przez internet np.: e-mail: promocja@pzwl.pl lub przez księgarnię wysyłkową – tel. 22 695 44 80.
Równie ciekawą pozycją
jest wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego CHOROBA PARKINSONA – PORADNIK
DLA PACJENTÓW I ICH
RODZIN, opracowana przez
zespół neurologów – Monikę
Rudzińską, Izabelę Gatkowską, Elżbietę Mirek i Andrzeja
Szczudlika.
Autorzy podzielili swoje opracowanie na trzy
rozdziały:
– Choroba Parkinsona – przyczyny i leczenie,
– Terapia mowy w chorobie Parkinsona,
– Rehabilitacja ruchowa w chorobie Parkinsona.
Poradnik przeznaczony jest dla chorych, ich rodzin i opiekunów oraz wszystkich tych, którzy chcą
się dowiedzieć o chorobie Parkinsona, jej przyczynach oraz możliwościach rozpoznania i leczenia.
Autorzy podkreślają znaczenie edukacji chorego
w zakresie właściwego relacjonowania lekarzowi
objawów (prowadzenie dzienniczka obserwacji),
przestrzegania zaleceń lekarskich, unikania leków
przeciwwskazanych w chP, przestrzegania właściwej
diety, a także prowadzenia racjonalnego trybu życia.
Stron 84, oprawa twarda, koszt ok. 45 zł, do nabycia przez internet np. e-mail: sprzedaz@wuj.pl,
lub zamówienia tel. 12 631 01 97; 506 006 674.
Chorym, ich rodzinom oraz opiekunom serdecznie polecam!
Teresa Buczak, MSOzChP
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Stosowanie leków w chorobie
Parkinsona (chP)
Podstawowym lekiem w chP jest lewodopa.
Skuteczność leczenia uzależniona jest
od czynników mających wpływ na wchłanianie
lewodopy z przewodu pokarmowego oraz
absorpcję z krwi do mózgu.

Konflikt lewodopy z białkiem
Podstawowym elementem strukturalnym białka w pożywieniu
są związki chemiczne zwane
aminokwasami. Sama lewodopa
ma budowę podobną do tzw. wielkocząsteczkowych neutralnych
aminokwasów (WNA). Związki
te wykorzystują takie same jak lek
drogi wchłaniania oraz przenikania z krwi do mózgu i konkurują
z nim o dostęp do tych szlaków.
Lewodopa, by być skuteczna,
musi znaleźć się w mózgu i dopiero tam powinna zostać przekształcona w dopaminę (sama
dopamina nie jest wchłaniana
z krwi do mózgu). Tymczasem
pojawienie się konkurencji (aminokwasów) zmniejsza ilość lewodopy, jaka dociera do mózgu.
Zdarzają się ludzie cierpiący na chP, dla których obecność
białka w diecie nie ma żadnego
znaczenia, inni zaś obserwują
zmniejszoną skuteczność lewodopy, gdy przyjmują lekarstwa
krótko przed posiłkiem lub zaraz
po nim. Ponadto u części chorych białko w mleku i wyrobach
mlecznych blokuje absorpcję lewodopy znacznie bardziej niż
białka z innych pokarmów.

Opróżnianie żołądka
Zanim
lewodopa
dotrze
do bariery krew-mózg, najpierw
musi znaleźć się w jelicie cien-

kim, z którego jest absorbowana.
Pełny żołądek opóźnia ten proces. Im dłużej lewodopa pozostaje w żołądku, tym bardziej jest
narażona na działanie enzymów
przekształcających ją w dopaminę przedwcześnie – bo skuteczna
jest tylko ta powstająca w mózgu.
Tymczasem już w jelicie cienkim lewodopa współzawodniczy
z każdym WNA, jaki pojawi się
gotowy do absorpcji. Ponadto
lewodopa ma bardzo krótki tzw.
czas osoczowego półtrwania – jej
zanikanie we krwi rozpoczyna
się po upływie 60 do 90 minut
od połknięcia. Musi zatem dotrzeć do mózgu, zanim to nastąpi.
Choroba Parkinsona może
mieć wpływ na pracę nerwów
przewodu pokarmowego, co powoduje spowolnienie opróżniania
żołądka. Jeśli odczuwamy wzdęcia, działanie leków jest wolniejsze, jeśli uczucie pełności po jedzeniu pojawia się szybko czy też
zdarza się nam refluks żołądkowo-przełykowy – należy szukać
porady u lekarza lub dietetyka, jak
sobie radzić z tymi trudnościami;
czasem może być konieczna zmiana przyjmowanych leków.

Czas podawania leków
Lewodopę bierze się nie później niż 30 minut przed jedzeniem
z racji wyżej wymienionych. Wyjątkiem są przypadki, gdy powo-

duje ona nudności lub nadmierną
dyskinezę. W razie nudności, często występujących we wczesnym
okresie oswajania się chorego
z lewodopą, należy ją przyjmować z jakąś lekką niskobiałkową
przegryzką. W przypadku dyskinezy należy brać lewodopę z małą
przegryzką wysokobiałkową. Jeśli
cierpimy na fluktuacje lub stany
on/off układają się niekorzystnie,
powinno się rozważyć ilość i rozkład białka w pożywieniu, tak jak
się to robi w diecie 7:11 (7 części
węglowodanów na 1 część białka).
Na przykład 10 gramom białka
w porcji śniadaniowej musi towarzyszyć siedem razy większa ilość
(7 x 10), czyli 70 g węglowodanów.
Opracowanie:
Sławomir
J. Białostocki, Gdańsk; Leszek
Dobrowolski, MSOzChP
Źródło: artykuł: Medications
in Parkinson’s Disease, w poradniku: Good Nutrition and Parkinson’s Disease, Jenny E. Loew, Carol
Pratt; wyd.: American Parkinson
Disease Association, Inc.; rok
2005/2009.
● The 7:1 Diet For Parkinson’s
Disease: A Nutritionist’s View,
Lori Lieberman & Associates,
Nutrition Consultants, Weymouth, MA, USA
Równoważenie węglowodanów i białka, w szczególności w stosunku 7: 1
(7 części węglowodanu na 1 część białka)
prowadzi do najbardziej stabilnego poziomu WNA we krwi. Badania wykazują,
że optymalną odpowiedź na lewodopę,
a więc główny cel postępowania dietetycznego, łatwiej uzyskać, stosując dietę
7:1, w porównaniu zarówno z większą ilością węglowodanów (30:1), jak
i niższą (1,5: 1) w stosunku do białka
w diecie.
1
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czerwca

2016

Wygiełzów k/Chrzanowa
• Trzebinia (Małopolska)

Pomysłodawca i organizator integracyjnych
pikników Marek Kubica

To już po raz kolejny odbył się
piknik w Wygiełzowie (Małopolska), wydarzenie ważne dla
środowiska parkinsonowskiego.
Kolega Marek Kubica z Powiatowej Grupy Wsparcia z Trzebini,
mimo postępującej choroby, ponownie zajął się przygotowaniem
tej imprezy. Gdyby nie kontuzja,
która przytrafiła mu się przed
paru laty, byłoby to już jubileuszowe dziesiąte spotkanie integracyjne. W tym czasie nabrało

Byliśmy...

Biuletyn Parkinson Nr 5/61/2016

Już po raz dziewiąty w ostatni
poniedziałek czerwca odbyła
się w skansenie w Wygiełzowie
Integracyjna Impreza Plenerowa.
ono charakteru ogólnopolskiego
i międzynarodowego. Od kilku
lat przybywa zawsze grupa Czechów z „Parkinson Slovacko o.s.”
(z południowych Moraw, z miejscowości Dubnany), a tym razem
gościli także Słowacy.
W skansenie w Wygiełzowie spotkali się chorzy, opiekunowie,
aktywiści z Trzebini i powiatu
chrzanowskiego oraz z zaprzyjaźnionych stowarzyszeń z Katowic,
Krakowa (z obu stowarzyszeń),
Warszawy, Łodzi, Czech i Słowacji. Poza wspominaną już delegacją Morawskiego Stowarzyszenia
z Republiki Czeskiej, z organizatorem „Parkinsoniady”, kol. Janem Škrkalem na czele, społeczność parkinsonowską Słowacji
reprezentowała kol. Katarina Felixova z mężem Jurko.
Zarówno program, jak i organizacja pikniku w skansenie w Wygiełzowie zasługują na uznanie.

Za chwilę p. Zbigniew Klatka poprosi o zabranie głosu Katarine Felixovą, przewodniczącą słowackiej
społeczności parkinsonowskiej - podczas biesiady w karczmie „Zagroda”

Jan Kocot (Krakowskie Stow. Osób Dotkniętych ChP)
każdego chętnego obdarował płytą ze zdjęciami
z Pikniku, po lewej p. Małgorzata Szymczyk
propagatorka smovey

To już pewna tradycja, że ma ono
charakter nie tylko integracyjny,
ale także edukacyjny. Jak zawsze
chętni mogli zwiedzić skansen
w towarzystwie przewodnika,
a właściwie uroczych pań przewodniczek. Byliśmy podzieleni
na grupy, więc ci, którzy akurat
nie zwiedzali, mogli wziąć udział
w ćwiczeniach (miniwarsztatach)
z przyrządem smovey wymyślonym przez chorego z Austrii. Zajęcia te prowadziła instruktorka
smovey Vibroswing p. Małgorzata
Szymczyk z Katowic. (Gimnastyka z użyciem tego przyrządu
to stały element spotkań chorych
z krakowskiego stowarzyszenia
„Ostoja”). Duże zainteresowanie
uczestników spotkania (zarówno chorych, jak i opiekunów)
wzbudził pokaz p. mgr Ewy
Świątek fizjoterapeutki z Łodzi.
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My z MSOzChP mieliśmy już
szczęście spotykać się z p. Ewą
kilkakrotnie: chociażby w 2014
roku w Dźwirzynie i na warsztatach w ŚDS „Pod Skrzydłami”,
a w 2015 r. w czasie jubileuszowej uroczystości 8 maja i podczas
dźwirzyńskich turnusów w O.W.
„Rybitwa”, które konsekwentnie
od kilku lat od organizuje kol.
Julian „Słonik” Tomalczyk wspierany przez swoją żonę Zofię. Dla
uczestników pokazu w wygiełzowskim skansenie nowością były
praktyczne wskazówki dla chorych i opiekunów – ważne, gdy
pojawią się kłopoty z przełykaniem śliny, jedzenia czy napojów.
Po części edukacyjnej zaproszono nas do karczmy, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie spotkania – przywitanie gości. Minutą
ciszy uczciliśmy pamięć niedawno
zmarłego śp. Jerzego Łukasiewicza.
W karczmie mogliśmy posłuchać krótkich wystąpień gości
ze Słowacji i Czech. Jedni i drudzy
zapraszali nas serdecznie na sportowe zawody dla parkinsoników;
te na Słowacji odbędą się już
na początku lipca, a w Czechach
29 lipca rozpocznie się IX Parkinsoniada, tradycyjnie w miejscowości Dubnany. Posileni obiadem, uczestnicy mogli ze sobą
porozmawiać, wypić kawę i posłuchać wierszy p. Zofii Pelowczyk (osoba chora z Katowic),
która od wielu lat przygotowuje
kilkanaście strof na to spotkanie.
Byśmy się nie „zasiedzieli”,
zorganizowano dla nas na plenerowej małej scenie wstępy Teatru
Ludowego „Tradycja” z Okleśnej, prezentującego piosenki lub
scenki z autorskich przedstawień.
Udało się ustalić, że ta sympatia
dla chorych i chęć wspierania
ich skansenowych spotkań integracyjnych (dodajmy, że artyści
występują charytatywnie) ma już

…tak, smovey to zapewne coś fajnego, ale najpierw …

Ekipa teatru „Tradycja” podczas występu na plenerowej estradzie

swoją dziesięcioletnią tradycję.
Na zakończenie nie obyło się bez
wspólnych śpiewów przy akompaniamencie akordeonu: integracyjnej „Płynie, Wisła płynie” czy
specjalnie dla nas zaintonowanej
„Warszawa da się lubić”.
Po plenerowych występach
wróciliśmy pod karczmę, tym razem do ogródka, na tradycyjnie
wieńczącą spotkanie w skansenie
atrakcję, czyli delektowanie się regionalną potrawą: ziemniakami

po cabańsku – przygotowaną dla
uczestników spotkania przez zaprzyjaźnioną z organizatorami restaurację z Chrzanowa. Przed rozstaniem zrobiliśmy sobie – wszyscy
uczestnicy – pamiątkową fotografię na schodkach przed karczmą.
My (grupa łódzko-warszawska) wręczyliśmy uczestnikom
spotkania przygotowane przez
nas pamiątkowe tulipany (wykonane z drewna) z okolicznościową naklejką oraz przekazaliśmy

Tradycyjnie na zakończenie imprezy wspólne zdjęcie; uczestnicy trzymają przygotowane przez nas
pamiątkowe tulipanki, zachęcające do udziału w dźwirzyńskich turnusach rehabilitacyjnych
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zainteresowanym żółte bransoletki z napisem „mam chorobę
Parkinsona”, biuletyny „Parkinson” i książkę prof. M. Okuna
„10 sekretów....”. Natomiast kol.
Marek uhonorował nas wspólnie
spędzonym wieczorem w restauracji mieszczącej się w urokliwych piwnicach „Pałacu Zieleniewskich”, chluby władz Trzebini
– miasto odrestaurowało zrujnowany pałac i stworzyło tu m.in.
miejsce różnorodnych imprez
i wydarzeń kulturalnych dla swoich mieszkańców.
Tym wszystkim, którzy pomagają kol. Markowi, by pikniki
w Wygiełzowie odbywały się i nabierały rozmachu, składamy serdeczne podziękowania. Wśród
nich są m.in.: dyrektor Skansenu,
miejscowi radni i poseł oraz biznesmeni (dzięki nim ci uczestnicy, którzy przybyli z centralnej
Polski mogli spędzić miły wieczór
w „Pałacu” i tanio przenocować
w hotelu „Lir”), jak zawsze niezwykle uczynna i sympatyczna
Małgorzata Klimaj-Bieniek oraz
wspierająca Marka w trudnych
chwilach Joasia. Wszyscy oni nie
tylko pomagali w ten czy inny
sposób w organizacji tych spotkań ale także obiecali tę pomoc
kontynuować.
Równie serdeczne podziękowania należą się warszawskiej fundacji
„Żyć z chorobą Parkinsona”, która ponownie pomogła finansowo
w organizacji spotkania integrującego środowisko parkinsończyków
z różnych regionów Polski w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym
w Wygiełzowie.
czerwiec 2016,
Leszek Dobrowolski, MSOzChP

Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
w okresie od sierpnia do października 2016 r.
dzięki dofinansowaniu ze środków
Zarządu Województwa Mazowieckiego – dotacji
w trybie otwartego konkursu

prowadząc działalność, realizuje zadanie:

Ćwiczymy razem, aby każdy z nas mówił lepiej
W ramach realizacji zadania, podczas turnusu
rehabilitacyjno-integracyjnego w Dźwirzynie
osób z chorobą Parkinsona i niepełnosprawnych
odbyły się:
warsztaty logopedyczne (usprawniające aparat mowy)
dla chorych osób z chorobą Parkinsona
W październiku na spotkaniach stowarzyszenia – omówienie
i podsumowanie przeprowadzonych warsztatów.

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.

Przekaż 1% na Stowarzyszenie za pośrednictwem Fundacji „Żyć z chorobą Parkinsona"
KRS 0000221902
Cel szczegółowy: Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
lub wpłać darowiznę na konto PKO S.A. 29 1240 6319 1111 0000 4778 1379
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