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Ludzi określają fundamentalne 
wartości, a nie choroby 

M. S. Okun „10 sekretów lepszego życia z chorobą 
Parkinsona”

Demencja i choroba 
Parkinsona

Oprócz klasycznych objawów ruchowych w choro-
bie Parkinsona (chP), w wielu przypakach rozwijają 
się objawy pozaruchowe, które są przyczyną znacz-
nego pogorszenia jakości życia pacjentów, zwięk-
szonego obciążenia opiekuna i większej śmiertelno-
ści wśród chorych. Do  niemotorycznych objawów 
chP zalicza się:
• zaparcia,
• częste oddawanie moczu (szczególnie w nocy), 
• utrata węchu, 
•  zaburzenia snu (fragmentacja snu, żywe marzenia 

senne, niepokój w czasie snu - tak zwana REM sle-
ep behaviour disorder, RBD),

•  hipotonia ortostatyczna, inaczej niedociśnienie 
ortostatyczne (gwałtowne obniżenie ciśnienia 
krwi podczas wstawania),

• zaburzenia nastroju (apatia, lęk), 
•  zaburzenia poznawcze, które u części chorych roz-

wijają się w zespół otępienny.

Do tej pory zwykle większą uwagę zwracano na 
objawy ruchowe, jednak obecnie większym proble-
mem, zarówno dla klinicystów, jak i pacjentów, są 
objawy pozaruchowe.

Otępienie (demencja) występuje zwykle w póź-
niejszym okresie choroby, gdy zaburzenia ruchowe 
osiągają znaczne nasilenie.

Demencja jest jednym z  najbardziej typowych 
objawów poza ruchowych chP z  szacunkowym 
wskaźnikiem występowania 25% do 50%. Z  ko-
lei uważa się, że nawet u 4% wszystkich pacjentów 
z otępieniem występuje chP. Zaawansowany wiek to 
najważniejszy, jak dotąd ustalono, czynnik ryzyka 
demencji, natomiast inne istotne czynniki ryzyka 
rozwoju otępienia u osób z chP nie zostały jedno-
znacznie zidentyfikowane.

W niedawno opublikowanym  artykule w czaso-
piśmie „Neurologia” (ang. Neurology), naukowcy 
opublikowali wyniki badania prospektywnego. Jego 
celem było określenie tych objawów nie-motorycz-
nych chP, które mogą być czynnikiem predykcyj-
nym demencji. Badanie przeprowadzono w  Kana-
dzie z udziałem 80 pacjentów z chP, u których średni 
czas trwania choroby wynosił 10 lat. Gdy rozpoczy-
nano badanie u  żadnego z  pacjentów nie wykryto 
demencji za pomocą standardowych testów neu-
ropsychologicznych, w  czasie których  zmierzono 
funkcję wykonawczą, stopień koncentracji uwagi, 
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pamięci i  postrzeganie wzrokowo-przestrzenne. 
Następnie przez okres ponad czterech lat (4,4 roku)  
poddawano pacjentów systematycznej ocenie pod 
względem objawów motorycznych i  niemotorycz-
nych, a  wśród nich ciśnienia krwi, zaburzeń snu 
i funkcji poznawczych (zaburzeń węchu i rozpozna-
wania kolorów). 

W  badanej grupie 80 pacjentów u  27 z  nich 
(34%) rozwinęła się demencja, przede wszystkim 
u  starszych mężczyzn. Ponadto, wymienione niżej 
czynniki były również związane z  wyższym ryzy-
kiem wystąpienia otępienia w chP:
•  zaburzenia poznawcze wykrywane na początku 

okresu badania,
•  zaburzenia snu wykrywane na początku okresu 

badania,
•  obniżenie ortostatycznego ciśnienia krwi w czasie 

trwania badania,
•  zaburzenie rozróżniania kolorów w trakcie bada-

nia.
Badacze zauważyli również, że niektóre z funkcji ru-
chowych były także związane z rozwojem otępienia 
w chP,  m.in.:
•  zaburzenia  chodu,
•  upadki,
•  epizody „znieruchomienia” podczas spacerowa-

nia.

Podsumowując, w  badaniu wykazano, że wy-
stąpienie niektórych objawów motorycznych i nie-
-motorycznych chP może zdecydowanie pomóc 
przewidzieć występujący później rozwój demencji. 
Ponieważ  badaniem tym objęto stosunkowo małą 
kohortę (grupę) pacjentów, zaledwie 80 chorych, 
konieczne są dodatkowe badania z  udziałem du-
żej liczby osób z  chP w  celu potwierdzenia uzy-
skanych wcześniej danych. Identyfikacja głównych 
czynników ryzyka, ułatwiających prognozowanie 
wystąpienia otępienia u osób z  chP (czynniki pre-
dykcyjne) jest niezwykle ważne dla tych pacjentów. 
Wczesne ustalenie wysokiego prawdopodobieństwa  
rozwoju demencji umożliwiłoby tym chorym ko-
rzystanie w odpowiednim czasie z doradztwa,  pod-
jęcie stosownego leczenia i  planowania właściwej 
opieki w przyszłości, gdy z powodu demencji staną 
się mniej samodzielni.

Opracował: Leszek Dobrowolski, MSOzChP

Źródło: „Predyktory (czynniki ułatwiające progno-
zowanie – przyp. red.) otępienia w  chorobie Par-
kinsona”. Neurologia, Tom 83; str. 1253-1260, rok: 
2014. Tytuł oryginalny: „Predictors of dementia 
in Parkinson’s disease.” Neurology, Volume 83; pp. 
1253-1260; 2014.

Było super!
Nasze Stowarzyszenie ma już dwadzieścia lat. Rocz-
nicę obchodziliśmy ósmego maja w siedzibie redak-
cji „Polityki”. Wielkie, wielkie dzięki „Polityko” , że 
udostępniłaś nam swoje sale. Dzięki redaktorowi 
naczelnemu Jerzemu Baczyńskiemu przeżyliśmy 
jubileusz we wspaniałej atmosferze, w pomieszcze-
niach odpowiednich dla takiej uroczystości.

Spotkanie rozpoczęło się warsztatami logope-
dycznymi prowadzonymi przez niezastąpioną   pa-
nią Henrykę Tomalczyk. Roześmiani, pełni wiary 
w siebie, w doskonałych nastrojach (jak zwykle po 
spotkaniu z naszą Henią) przeszliśmy do sali, gdzie 
odbywała się główna uroczystość. Stoliki ustawiono 
tam w kawiarnianym stylu, co stworzyło miłą, ka-
meralną atmosferę. Przy filiżance herbaty lub kawy 

toczyły się serdeczne rozmowy, witano się z widocz-
nym wzruszeniem, bo jubileuszowa uroczystość czę-
sto była także okazją do spotkania osób, które długo 
się nie widziały. Ach jak miło było patrzeć na świa-
tecznie ubrane, pięknie uczesane panie i eleganckich 
panów. Wszyscy byliśmy szczęśliwi, uśmiechnięci, 
rozgadani, snujący plany – a  to takie dla nas waż-
ne! Był też profesjonalny fotograf , który zrobił dużo 
zdjęć, zatem uroczystość została utrwalona i łatwiej 
będzie się wracać do niej we wspomnieniach.

Prowadzący spotkanie  pani Iwonna i pan Damian 
swoją serdecznością i uprzejmością  podtrzymywali 
miłą atmosferę. Słuchaliśmy wystąpienia przedsta-
wiciela ochockiego ratusza, zawsze gotowego po-
móc Stowarzyszeniu. Dziękujemy! Były wystąpie-
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Bransoletki 
W końcu dotarły!
Uczestnicy spotkania jubileuszowego, a także 
inni chorzy otrzymali przygotowane na jubileusz 
stowarzyszenia bransoletki informujące, że 
noszące je osoby są chore; na odwrocie można 
wpisać numer telefonu kontaktowego.

Wyprodukowaliśmy je dzięki wsparciu „Agencji 
Reklamowej Ksr” z Warszawy 

za co składamy bardzo serdeczne podziękowania!

nia zaproszonych gości i prelegentów - wszystkich 
słuchano z  dużym zainteresowaniem. Porywający 
wykład genialnej rehabilitantki Ewy Świątek, która 
z pasją opowiadała o nowatorskich sposobach reha-
bilitacji, sprawił, że już z niecierpliwością czekamy 
na nią i  jej zajęcia, które prowadzi w  Dźwirzynie; 
a  może też zawita i  na naszych spotkaniach „Pod 
Skrzydłami”. Próbka zajęć logopedycznych z  naszą 
Henią i  jej terapia śmiechem przyniosły nam nie-
kłamaną radość .

Było też krótkie, wzruszające wystąpienie Jerzego 
Łukasiewicza, któremu tak wiele zawdzięczamy.

Piękne wiersze Lucyny Osmolak, nastrojowa, 
taneczna muzyka Andrzeja Strzylaka. Lucyno, An-
drzeju, jesteście wielcy, bardzo uzdolnieni i możecie 
być dla nas przykładem. Przybył też nasz „kapelan” 
ksiądz Mariusz, który przechodząc od stolika do 

stolika, z każdym chwilę porozmawiał, co oczywi-
ście było dla nas bardzo ważne.

Osobne słowa uznania należą się ekipie kate-
ringu. Smaczne jedzenie to niebagatelny element 
udanego spotkania. A było bardzo smaczne! Uko-
ronowaniem był tort naprawdę wspaniały, piękny 
i świetny. Szybko zniknął, a nasze buzie były coraz 
bardziej zadowolone.

Podczas całego spotkania pomocą służyli młodzi 
wolontariusze z gimnazjum w Rembertowie. Zaim-
ponowali nam swoim zaangażowaniem i serdeczno-
ścią. Wspaniała młodzież, przy której wszyscy po-
czuli się „zaopiekowani”.

Byliśmy na tym spotkaniu szczęśliwi. Od nikogo 
nie słyszałam narzekań. Było super!

maj 2015
Krystyna Orłowska, MSOzChP
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Zamyšlení nad 
životem

O mně, o Vás, o nás všech ...

Každý z  nás má ta svoje úze-
mí, která mu zpestřují (nebo také 
znepříjemňují) život. Je otázkou, 
jak se s tím kdo vyrovná. Dá se 
říci, že si je svým způsobem mu-
síme vybojovat. Někdy je to krát-
ký boj  a jindy zase boj na celý ži-
vot, nebo na zbytek života.

ČLOVĚK SE BĚHEM SVÉHO 
BYTÍ SETKÁ S NEJRŮZNĚJŠÍMI 
ŽIVOTNÍMI SITUACEMI

Život je krásný, ale bez boje by 
to nebyl ani život. Už vůbec ne v 
situaci, pokud nám za krk sedne 
nějaký „Parkinson“ nebo „Alzhe-
imer „ a jim podobní.

Od zjištění diagnózy Parkin-
sonova nemoc se nám dostal o té 
cti bojovat na dvou frontách - boj 
o život a boj s Parkinsonem.

Ovšem jsou mezi námi i  tací 
jedinci, kteří si na své cestě při-

brali i  další bojová území, tedy 
další neduhy, například ztratili 
zrak, onemocněli cukrovkou, či 
jinou závažnou interní nemocí. 

   V těchto případech si nejsem 
zcela jistý, zda Parkinsona k tomu 
mají navrch nebo vespod.

V každém případě šílená kom-
binace. Známe je, ty „šťastlivce“,

klaníme se před jejich houže-
vnatostí a  fandíme jim. I  přes 
výčet nemocí dělají vše proto, aby 
žili co nejlépe. 

Proč Vám tento úvod zde čtu?  
Každý z  nás zná něco z  historie 
Česka i Polska a také i světa. Když 
jsme v  základní škole probírali 
dějiny našich národů ani ve snu 
mě nenapadlo, že mě konkrétně 
s  polskými občany spojí stejná 
nemoc. Kdyby mě tenkrát někdo 
řekl, že budu mít na stáří v  Pol-
sku spoustu kamarádů, pochy-
boval bych o  jeho rozumu. Tato 

zlá nemoc se mi dnes ve srovnání 
s nemocným světem zdá nemocí  
dosti banální.  A  tak přemýšlím 
co s  tím vším a  docela se hro-
zím toho všeho co se děje. Nějak 
ve skrytu duše doufám, že snad 
i my, tím myslím nás parkinsoni-
ky z Česka i vás z Polska, že i tím 
málem co děláme, ten svět trochu 
uzdravujeme.  

Moc děkuji okolnostem, které 
nás seznámily a bohu žel i bohu 
dík patří  mezi ně i  Parkinson. 
Možná že by měl ten mizera sed-
nout za krk také těm všem lidem 
světa, kteří si neváží života. 

Jan Škrkal
Obok prezentujemy tekst 
w polskiej wersji językowej.

Jan Škrkal, przewodniczący „Parkinson Slovacko o.s.”, z Moraw  
na spotkaniu integracyjnym w Wygiełzowie, 29.06.2015 r.,  
podzielił się swoimi przemyśleniami z uczestnikami pikniku.

Marek Kubica, organizator spotkań w Wygiełzowie.

Można oczywiście przeczytać e-wydanie tej książki w jednym z 20 
języków. 
My poszliśmy dalej. Skorzystaliśmy z zawansowanej technologii druku 
i jako jedyni w Europie wydaliśmy drukiem polskie tłumaczenie. 

Aby łatwo poznać treść. 

z nim otrzymasz bezpłatnie pierwsze nieanglojęzyczne wydanie książki 
profesora Michael S. Okuna: 10 sekretów życia z chorobą Parkinsona

K u p o n  j u b i l e u s z o w y
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Wygiełzów, 29 czerwca 2015 r.

Garść myśli o życiu
O mnie, o tobie, o nas wszystkich ...

Każdy z nas ma swoje dolegli-
wości, które utrudniają (lub wręcz 
rujnują) życie. Pytanie brzmi: jak 
sobie z nimi radzić. Wydaje się, że 
jest na to jedyny sposób: musimy 
walczyć. Czasami jest to

krótka walka, a czasami walka 
o życie lub na całe życie. Trudno 
przewidzieć, która z tych sytuacji 
będzie naszym udziałem - może 
każda z nich.

Życie jest piękne, ale by takie 
było, trzeba walczyć. A już z pew-
nością gdy złapie nas za kark nie-
jaki „Parkinson” lub „Alzheimer” 
i  im podobni. Od chwili rozpo-
znania u nas choroby Parkinsona, 
zostajemy wyzwani do zmagań na 
dwóch frontach - o życie i z prze-
wlekłą chorobą. 

Ale są też wśród nas i  tacy, 
którzy na swojej drodze muszą 
przystąpić do starcia również na 
innych polach, przychodzi im 
walczyć z  innymi dolegliwościa-
mi, takimi jak: utrata wzroku, 
cierpienia z  powodu cukrzycy 
czy innych poważnych chorób 
wewnętrznych. W tej sytuacji, czy 
Parkinson jest taki zły. W każdym 
razie jedno i  drugie przysparza 
cierpienia. Mając to „szczęście” 
bardziej doceniamy wytrwałość 
i zapewniamy o naszym wsparciu 
tych, którzy mimo licznych cho-
rób robią wszystko, co mogą, aby 
żyć jak najlepiej.

Dlaczego wam tutaj o  tym 
mówię? Każdy z  nas zna trochę  
historii Czech i  Polski, a  także 

i  świata. Kiedy byliśmy w  szko-
le podstawowej i  uczyliśmy się 
historii naszych narodów, nawet 
w  sennych marzeniach nie  po-
myślałem, że coś mnie z obywa-
telami polskimi może połączyć 
i że będzie to choroba taka sama 
u mnie i u nich. Gdyby ktoś wte-
dy mi powiedział, że na starość 
będę miał w Polsce wielu przyja-
ciół, z miejsca zwątpiłbym w jego 
poczytalność. 

Ta zła choroba, która mnie gnę-
bi, wobec chorego świata wydaje 
się czymś banalnym. I tak myślę, 
co to będzie, dość przerażony 
tym, co się dzieje. Jakoś po cichu 
mam nadzieję, że może my, mam 
tu na myśli nas, parkinsoników 
z Republiki Czeskiej i was z Pol-
ski, dzięki temu co robimy, choć 
nie jest to dużo, jednak trochę ten 
świat uzdrawiamy. Wdzięczny je-
stem tym okolicznościom, które 
sprawiły, że się spotkaliśmy; moż-
na mieć tylko pewien żal do Boga 
i Bogu dziękować, że wśród nich 
jest ten Parkinson. Może ów drań 
powinien łapać za kark także tych 
wszystkich na świecie, którzy nie 
doceniają życia.

Jan Škrkal, przewodniczący „Par-
kinson Slovacko o.s.” podzielił się 
swoimi myślami z  uczestnikami 
pikniku integracyjnego w  Wy-
giełzowie, 29 czerwca 2015. 
Opracowanie: L.D., Mazowieckie 
Stowarzyszenie Osób z  Chorobą 
Parkinsona, WarszawaHonza (czeskie zdrobnienie od Jan) czyta „Garść refleksji ...”; obok Anna Kolekova, która starała się przełożyć 

je na j. polski, i prowadzący spotkanie p. Zbigniew Klatka z teatru Tradycja.
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29-30 czerwca 2015  
– Trzebinia • Wygiełzów k/Chrzanowa • Kraków

Byliśmy...
 
...my po raz drugi, inni po raz ósmy w  skansenie 
w  Wygiełzowie, gdzie od dziewięciu lat w  ostatni 
poniedziałek czerwca odbywają się plenerowe 
spotkania integracyjne. 

Ostatnio wiele pisaliśmy o  ini-
cjatywie czeskiego chorego Jana 
Škrkala, pomysłodawcy, twórcy 
i kierownika międzynarodowych 
zawodów sportowych dla osób 
z  chorobą Parkinsona oraz ze 

stwardnieniem rozsianym – Par-
kinsoniady; w  tym roku organi-
zowanej po raz ósmy. 

Również po raz ósmy odbyło 
się w tym roku wydarzenie nazy-
wane przez założycieli piknikiem 
w  Wygiełzowie; dzięki aktywno-
ści chorych, tym razem naszych 
krajowych kolegów ze Śląskiego 

Stowarzyszenia. Dokładniej rzecz 
ujmując, dzięki Powiatowej Gru-
pie Wsparcia z Trzebini, z jej lide-

rem kolegą Markiem Kubicą, któ-
ry mimo postępującej choroby, 
zajął się przygotowaniem pikniku 
po raz kolejny. Gdyby nie ubie-
głoroczna wiosenna kontuzja kol. 
Marka, byłoby to już dziewiąte 
spotkanie. Nie wiemy, czy od po-
czątku właśnie taki cel przyświe-
cał pomysłodawcom pikniku, ale 
wydarzenie to nabiera charakteru 
ogólnopolskiego i  międzynaro-
dowego. Od kilku lat uczestniczy 
w nim grupa Czechów z „Parkin-
son Slovacko o.s.” (z  południo-
wych Moraw, z  miejscowości 
Dubnany). Gościli też Słowacy. 

A może pani przyjedzie do nas z takim pokazem - 
zapraszali z Katowic i z Krakowa.

... były też i tańce, po prawej kol. Jan i kol. 
Malgorzata.

Jak podnieść chorego z łóżka, nie nadwyrężając 
kręgosłupa -  pokazuje mgr Ewa Świątek.

Słuchamy opowieści o dawnych dziejach, o rycerstwie spod ... Trzebini.

Na poprzednim pikniku - próba jazdy na 
turystycznej hulajnodze, (produkuje je mała 
czeska firma). Stoją kolejno koleżanki Bożena 
z Chrzanowa, Małgosia z Trzebini i  Zosia z Łodzi.
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Dwa lata temu kol. Julian Tomal-
czyk z łódzkiego „Słonika” zachę-
cił nas: mnie i  Ewę, do wzięcia 
udziału w tym spotkaniu integra-
cyjnym w  Wygiełzowie. Bardzo 
nam się wtedy podobało. Dlatego 
ucieszyła nas wiadomość, że pik-
nik znów się odbędzie. Z radością 
przyjęliśmy zaproszenie od orga-
nizatorów i  namówiliśmy Basię 
i Bogdana Graniców do wspólne-
go wyjazdu. 

Tym razem w  skansenie 
w  Wygiełzowie spotkali się cho-
rzy, opiekunowie, aktywiści re-
prezentujący południe Polski: 
z  Trzebini, Chrzanowa, Katowic, 
Jastrzębia Zdroju, Krakowa, oraz 
centrum kraju z Łodzi (trzy oso-
by) i  Warszawy (cztery osoby). 
Przybyła też po raz kolejny de-
legacja wspominanego już  Mo-
rawskiego Stowarzyszenia z  Re-
publiki Czeskiej, z organizatorem 
„Parkinsoniady”, kol. Janem Škr-
kalem na czele. 

Zarówno program, jak i  or-
ganizacja pikniku 29 czerwca 
w  skansenie w  Wygiełzowie za-
sługują na uznanie. W tym roku  
miał on charakter nie tylko inte-
gracyjny, ale także edukacyjny. 
Duże zainteresowanie chorych 
i opiekunów wzbudziła prelekcja-

-pokaz fizjoterapeutki p. mgr Ewy
Świątek z Łodzi. My (z MSOzChP
i  „Słonika”) mieliśmy już szczę-
ście spotykać się z  p. Ewą kilka-
krotnie: w 2014 roku w Dźwirzy-
nie i na warsztatach w ŚDS „Pod
Skrzydłami”, a  ostatnio w  cza-
sie jubileuszowej uroczystości
8 maja br. Dla uczestników po-
kazu nowością były praktyczne
wskazówki dla opiekunów ważne
w  opiece, pomaganiu choremu
na co dzień. Niektóre stowarzy-
szenia nawiązały z  p. Ewą kon-
takt, wyrażając chęć zaproszenia
jej na spotkanie u siebie. Ponad-
to uczestnicy obejrzeli występy
grupy rycerskiej (młodzi chłop-
cy z  pasją i  dużym znawstwem
prezentowali stroje i sposób wal-
ki trzynastowiecznych rycerzy
z  tamtego regionu). Jak zawsze
chętni mogli zwiedzić skansen
w towarzystwie przewodnika. Po
części plenerowej zaproszono nas
do karczmy, gdzie główną atrak-
cją były występy Teatru Ludowe-
go „Tradycja” z Okleśnej, prezen-
tującego scenki (skecze, piosenki)
z  autorskich przedstawień, które
zdobyły nagrody na ogólnopol-
skich konkursach. Artyści od lat

Goście z centrum kraju: (od lewej) Bogdan i Basia z Warszawy, Zosia, Julian i Ewa z Łodzi, i Ewa z Warszawy , 
a między nimi: Marek i Karol z Trzebini.

Na zakończenie zwiedzania Krakowa - pamiątkowe zdjęcie pod Wawelem.
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wspierają to spotkanie integracyj-
ne występując charytatywnie. Nie 
obyło się bez wspólnych śpiewów, 
przy akompaniamencie akorde-
onu, a nawet tańców przy dźwię-
kach płynących z  adapteru. Mo-
gliśmy się delektować regionalną 
potrawą: ziemniakami po cabań-
sku - tradycyjny dar dla uczestni-
ków spotkania od zaprzyjaźnio-
nej z  organizatorami restauracji 
z Trzebini.

Dodatkową atrakcją, przy-
gotowaną przez kol. Marka na 
kolejny dzień, głównie z  myślą 
o  zamiejscowych uczestnikach 
imprezy, była możliwość zwie-
dzenia najciekawszych miejsc 
w Krakowie. W poznawaniu uro-
ków i historii wawelskiego grodu 
(organizatorzy zapewnili profe-
sjonalnego przewodnika) towa-
rzyszyli nam też chorzy z Chrza-
nowa, Katowic i Krakowa.

My (ekipa łódzko-warszaw-
ska) przekazaliśmy uczestnikom 
spotkania pamiątki z  naszego 
jubileuszu (tulipany, kalendarze, 
biuletyny) oraz bransoletki z na-
pisem „mam chorobę Parkinso-
na”. A kol. Markowi wręczyliśmy 
piękny lampion ogrodowy - „ka-
ganek nadziei”, z  życzeniami by 
Parkinson jak najmniej o  nim 
pamiętał (i  z  nadzieją, że zapro-
szą nas na kolejne tak udane spo-
tkanie). 

Na zakończenie chciałbym 
wspomnieć o  tych, którzy po-
magają kol. Markowi, by piknik 
w  Wygiełzowie mógł się odbyć 
i z każdym rokiem nabierać roz-
machu. Są wśród nich m.in.: dy-
rektor Skansenu, miejscowi radni 
i  poseł oraz biznesmeni (dzięki 
nim ci uczestnicy, którzy przybyli 
spoza Małopolski i  Śląska mogli 
tanio przenocować w hotelu, czy 

też udać się autokarem na wy-
cieczkę do Krakowa). Wymienię 
tu jeszcze niezwykle uczynną 
i  sympatyczną Małgorzatę Kli-
maj-Bieniek, koleżankę z urzędu, 
w  którym kol. Marek pracował 
przez wiele lat oraz jego najbliż-
szych Karola i  Joasię. Wszyscy 
oni nie tylko popierają, ale i po-
magają w  organizacji tych spo-
tkań i  obiecują tę pomoc konty-
nuować.

Składamy równie serdeczne 
podziękowania Fundacji „Żyć 
z  chorobą Parkinsona” z  War-
szawy, która wsparła finansowo 
organizację kolejnego  spotkania 
w Nadwiślańskim Parku Etnogra-
ficznym w Wygiełzowie.  

lipiec 2015, Leszek Dobrowolski, 
MSOzChP 

Pamiątkowe zdjęcie przed karczmą na zkończenie pikniku; na dole od lewej Jan Skrkal z żoną Heleną, na 
górze czwarty od prawej Marek Kubica.

Kol. Zosia z Katowic na każdy piknik przywozi nowy 
komplet wierszy, w głębi przy stole Marek Kubica.

Stroje rycerskie pod zbroją miały wiele warstw 
- prezentacja przeszywanicy; biała czapeczka na 
głowie to dzidzia.


