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Co słychać? 
 

Zapewne kolejny numer „Słonika” dotrze do Państwa w grudniu, 

najpiękniejszym miesiącu roku, który mieści w sobie nie tylko ciepło Świąt 

Bożego Narodzenia ale jest też czasem podsumowań i przygotowań do wejścia 

w następny - nowy etap życia. Także i my osoby redagujące, prezes 

Mazowieckiego Stowarzyszenia Leszek Dobrowolski i moja niżej podpisana 

osoba, pragniemy rozpocząć nowy rozdział w życiu dodatku do Kwartalnika. 

Chcemy prezentować stowarzyszenia wspierające chorych na Parkinsona, 

pokazać ich osiągnięcia i problemy na jakie napotykają w swej działalności .  

Istotnym czynnikiem wpływającym na poprawę zdrowia jest samopoczucie, 

czyli nasze postrzeganie rzeczywistości i naszego miejsca w niej, świadomość 

siebie i swoich możliwości, umiejętności, zalet i posiadanej wiedzy. I tak np. w 

Mazowieckim Stowarzyszeniu poszukują pomysłów na utrzymanie aktywności 

wśród chorych, tak aby ich umiejętności i wiedza nie przepadły. 

 A co słychać u Państwa? 
Serdecznie zapraszamy do przysyłania informacji o Waszych działaniach czy też 

pomysłach na aktywność, podzielcie się tym z nami - dziękujemy!!! 

Święta miną a my ciągle będziemy mieli możliwość sprawiania przyjemności 

innym - możliwość obdarowania częścią podatku wybraną organizację pożytku 

publicznego. Wydaje się, że jeden procent to nie jest dużo, ale i tak warto z 

tego prawa skorzystać.  

Ty, Twoja rodzina, znajomi, sąsiedzi, wystarczy im o tym przypomnieć, 

możecie  przekazać 1% na wybrane przez siebie Stowarzyszenie 
wspierające chorych na Parkinsona. Te, które mają status OPP wspieramy  

bezpośrednio, pozostałe też możecie poprzez Fundację "Żyć z chorobą 

Parkinsona", która zgodnie z prawem przekaże Twój 1% na wskazany cel - w 

rubryce  „cel szczegółowy” wpisz nazwę wybranego Stowarzyszenia. 

Już dziś Serdecznie dziękujemy Darczyńcom ! 

Znajdźmy ten klucz czarodziejski  

do naszych serc, aby zmiękły  

ponieśmy brzemiona innych,  

wtedy świat stanie się piękny.* 

Życzymy Wam i Waszym opiekunom oraz, bliskim radosnych  spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia  oraz  

Szczęśliwego Nowego Roku 

*Fragment wiersza  „Biały opłatek”, Lucyny Osmolak, Grudzień 2013  

Julian Tomalczyk - Stowarzyszenie SŁONIK 



   

Zaśpiewałam w duecie ze Staszkiem Sojką! 

Jednym głosem wystąpiliśmy 19 bm. podczas inauguracji kampanii społeczno-

edukacyjnej „Parkinson za zamkniętymi drzwiami”. A po prawdzie to znalazłam 

się w prześwietnym chórze, bo – obok Sojki – jeszcze z prof. Ewą Łętowską – b. 

rzecznik praw obywatelskich, Anną Seniuk – wybitną aktorką, Krzysztofem 

Cugowskim – niepowtarzalnym głosem Budki Suflera i Tomaszem Wójtowiczem 

– siatkarzem ze złotej drużyny Huberta Wagnera. Wszyscy zostaliśmy 

Ambasadorami kampanii, która rozpoczyna walkę o dostęp parkinsoników do 

nowoczesnych terapii. 

Co łączy ludzi wybranych przez organizatora kampanii – Fundację na Rzecz 

Chorych na Parkinsona, wspierające ją stowarzyszenia parkinsoników, a także 

Polskie Towarzystwo Choroby Parkinsona i innych Zaburzeń Ruchowych oraz 

Sekcję Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, 

które sprawują patronat merytoryczny nad akcją? Ano, w pierwszym rzędzie to, 

że wszyscy są ludźmi dojrzałymi, w wieku gdy choroby zna się już na ogół z 

autopsji. Wówczas empatia dla innych cierpiących przychodzi z naturalną 

łatwością, a prof. Łętowska – dodatkowo – zdobyła ogromną wiedzę praktyczną o 

chorobie Parkinsona towarzysząc do końca cierpiącemu na to schorzenie mężowi. 

Dziś te znane i powszechnie podziwiane osoby, a przede wszystkim ludzie 

otwartego serca nie wahają się użyć swego autorytetu w walce o godne życie w 

zaawansowanym stadium parkinsonizmu. Łączy ich wiara, że uda się im 

nadkruszyć mur urzędniczego konformizmu. 

 

No dobrze, chciałam wiedzieć, ale co mnie – prowincjonalną dziennikarkę, na 

dodatek emerytowaną – pasowało na Ambasadora? Organizatorzy nie mieli 

wątpliwości: wyzwanie Pana P. na ubitą ziemię i opisywanie tego w 

„Wapiętniku” (www.wapietnik.blogspot.com). Rzeczywiście, w kuluarach 

wtorkowego spotkania w stolicy miałam dowody na to, że poczucie humoru z kart 

tego „pamiętnika parkinsonika” jest zaraźliwe i niesie uśmiech innym cierpiącym. 

Niniejszym ogłaszam więc pierwsze zwycięstwo w walce z Panem P.! To z pola 

prywatnej bitwy, w której marzy mi się wydanie pierwszej części Wapiętnika” w 

formie książkowej. Co nie jest łatwe, ale nic to wobec trudności, które my – 

parkinsonicy musimy pokonać, by nieuleczalna choroba nie odgrodziła nas od 

świata. 

- Postępujące zniedołężnienie chorych na Parkinsona jest niedostrzegalne dla 
społeczeństwa, ponieważ dokonuje się za zamkniętymi drzwiami domów, w 

których są uwięzieni i w końcu umierają. Stąd hasło naszej kampanii - mówiła na 

konferencji Jadwiga Pawłowska-Machajek, prezes Fundacji na rzecz Chorych na 

Parkinsona. Podkreślając przy tym, jak nikła jest wiedza na temat tej choroby, 

http://www.wapietnik.blogspot.com/


 

kojarzona tylko z drżeniem rąk. - Tymczasem to jedynie objaw początkowy – 

przypomniał prof. dr hab. n. med. Andrzej Bogucki, nie szczędząc dramatycznych 

szczegółów z przedłużających się stanów wyłączenia (off), którymi 

charakteryzuje się zaawansowane stadium Parkinsona.  

- Jednak istnieją terapie, które mogą nawet o kilka godzin zwiększyć choremu 

okres tzw. włączenia (on) – powiało optymizmem ze słów prof. dr hab. n. med. 

Jarosława Sławka, który wymienił trzy niosące nadzieję metody: wszczepianie 

elektrod do mózgu, wlewy podskórne oraz wlewy dojelitowe. 

 

Niestety, tylko pierwsza z terapii jest refundowana, a że kwalifikuje się do niej, 

statystycznie, co trzeci pacjent, pozostali unieruchomieni i niesamodzielni są 

skazani na powolną śmierć – profesor nie pozostawił wątpliwości, jak głęboko 

niemoralna jest to sytuacja. - W Polsce żyje obecnie ponad 4,5 mln ludzi 

mających powyżej 65 lat i szacuje się, że w 2030 r. liczba ta się podwoi, czego 

konsekwencją będzie też wzrost liczby cierpiących na choroby wieku 

zaawansowanego, zatem i na chorobę Parkinsona – czarny obraz dopełnił się za 

sprawą badań przedstawionych przez prof. dr hab. n. med. Grzegorza Opalę. 

 

Oto czego, w ogromnym uproszczeniu, mogą się dziś spodziewać parkinsonicy w 

kraju nad Wisłą. Nie dziwcie się więc, że zaaplikowanie mi tej bolesnej 

merytorycznie wiedzy w pigułce wyzwoliło nieoczekiwane emocje. Nie bacząc na 

audytorium poryczałam się! Pociągając nosem wysłuchałam, że Ryszard 

Zembaczyński po wszczepieniu drugiej elektrody powoli szykuje się do powrotu 

na fotel prezydenta miasta Opola. A przez łzy zobaczyłam prezentowaną przez 

emerytowaną pielęgniarkę – Danutę Michalską pompę, dzięki której ma 

dojelitowo aplikowaną lewodopę i karbidopę, co pozwoliło jej odrzucić kule i na 

nowo cieszyć się życiem. Cieszyłam się wraz z nią, ale na tę radość cieniem kładł 

się fakt, że pani Danuta jest jednym z … 6 sześciu szczęśliwców poddanych 

terapii Duodopą! Niby czytałam o tym wcześniej, ale co innego wiedzieć, co 

innego – zobaczyć. Wraz z ostatnią łzą przełknęłam dławiący mnie strach przed 

przyszłością i poczułam, jak rośnie we mnie gniew... Niezgoda na to, że terapie 

są, wszelkie możliwe dopuszczenia, atesty i certyfikaty też, a zaawansowani 

parkinsonicy biją głową w mur! Miałam w sobie tyle buntu, że gotowa byłam iść 

na barykady! Tymczasem wywołano mnie, bym – jako Ambasador kampanii – 

zabrała głos razem ze Staszkiem Sojką. I choć występ nasz zabrzmiał unisono, to 

mój bynajmniej nie pianissimo! Ale napiszę o tym, gdy w końcu ochłonę.  

 

Katarzyna Kabacińska, Bydgoszcz 2013 

 
 
 



   

 
Życie jest piękne!… w Dźwirzynie  
 
Pewnego czerwcowego dnia powiedziałam do męża w przekonaniu, że poprawię 

mu humor: 

We wrześniu możemy pojechać do Dźwirzyna na rehabilitacyjno - rekreacyjny 

turnus w ośrodku położonym nad samym morzem. 

Milczenie. 

Zgadzasz się? - niecierpliwie nalegałam. 

No, wiesz przecież... źle chodzę ... „przymarzam”... mówię niewyraźnie... 

męczy mnie kaszel... czy nie lepiej w domu. 

I całe dni, leżąc na tapczanie, gapić się w telewizor lub siedzieć w fotelu z 

gazetą bądź książką w ręku? 

Do września jest jeszcze kilka miesięcy. Pożyjemy, zobaczymy – odparł 

pojednawczo.  

No tak, zobaczymy … 

Ale tym brakiem entuzjazmu sprawił, że i ja zaczęłam się zastanawiać, czy 

decyzja o wyjeździe jest słuszna, czy przebywanie w większym zespole ludzi, tak 

jak on borykającymi się z większymi lub mniejszymi dolegliwościami bądź 

ograniczeniami, będzie miało korzystny wpływ na samopoczucie chorego. Od 

pewnego czasu bowiem mój mąż woli jak ślimak chować się w domowej 

„skorupie”, unika liczniejszego towarzystwa. Postanowiłam jednak zaryzykować i 

zaplanować wyjazd. 

Tymczasem sześć tygodni przed wyznaczonym terminem Jurek złamał rękę i 

ciężki gips stwarzał jemu i mnie dodatkowe trudności. Podzieliłam się swoimi 

obawami z Terenią – wiceprezesem naszego warszawskiego stowarzyszenia – i 

zgłosiłam, z wielkim żalem, rezygnację z wyjazdu. Terenia - nasz dobry duch 

opiekuńczy - użyła przekonujących argumentów, m.in. zapewniając, że kuracjusze 

w gorszym stanie czują się w „Rybitwie” świetnie.  

A więc czwartego września rano dołączyliśmy do warszawskiej grupy i w gronie 

czterdziestu ośmiu osób, wygodnym autokarem, wyruszyliśmy nad polskie morze. 

W „Rybitwie” serdecznie przywitano nas radosnym „Witajcie” i od razu zrobiło 

się raźniej. Powiało ciepłem i przyjazną atmosferą. Poczuliśmy się jak u siebie w 

domu. Następnego dnia rano, po wstępnym badaniu lekarskim, rozpoczęliśmy 

rehabilitację. Zgodnie ze wskazaniami lekarza mogliśmy korzystać z zabiegów 

takich, jakie były możliwe w ośrodku. Jedni udali się na zabiegi borowinowe, inni 

na „laser”, jeszcze inni na lecznicze masaże.  
W dniu przyjazdu wieczorem spotkaliśmy się w sali rekreacyjnej. Wszyscy: i 

chorzy, i opiekunowie. Padła propozycja, byśmy mówili sobie po imieniu, bo 

przecież tworzymy jedną wielką rodzinę, która wzajemnie się wspiera i pomaga w 

trudnych chwilach.  



 

 

I wtedy u Jerzego nastąpił przełom w nastroju i ocenie propozycji przyjazdu do 

Dźwirzyna. Mój mąż z ochotą poddawał się wszelkim zabiegom. Pilnie 

uczęszczał na ćwiczenia gimnastyczne, a także logopedyczne, również pewnie 

dlatego, że prowadziły je bardzo miłe młode panie, które nie szczędziły trudu, by 

pomóc chorym. Zwłaszcza pani Henia nie liczyła czasu i często popołudniowe 

zajęcia logopedyczne przeciągały się aż do kolacji. 

Jeszcze dziś brzmi mi w uszach śpiew opuszczających salę ćwiczeń: „Skończyły 

się zajęcia, idziemy na kolację, komu się nie podoba, niech składa apelację”. O ile 

wiem, apelacji nie było...  

Dni były wypełnione zabiegami i zajęciami niemal od rana do wieczora. Ponieważ 

pogoda dopisała, słońce przygrzewało niczym w miesiącach letnich - 

znajdowaliśmy czas na spacery brzegiem morza, do którego mieliśmy parę 

kroków. Wieczorami można było potańczyć przy dźwiękach płynących z płyt, 

które przywieźli ze sobą uczestnicy. 

Początkowo frekwencja była raczej niewielka, ale z czasem przychodzili na salę 

tańca nawet ci chorzy, którzy z poruszaniem się mieli duże trudności. Bardzo 

przyjemnym wydarzeniem, sprzyjającym integracji kuracjuszy, było ognisko 

zorganizowane przez gospodarzy ośrodka. Do tańca zachęcała grupa muzyków, a 

dla posilenia się i wzmocnienia sił przygotowano kiełbaski, które przypieczone w 

żarze ogniska wybornie smakowały. Z podziwem obserwowałam rozbawionych 

kuracjuszy. Mnie też udało się porwać do tańca męża, który - delikatnie mówiąc - 

nie przepada za tego typu rozrywką, a teraz z uśmiechem i co ważne - 

powodzeniem krążył ze mną i innymi po zielonym „parkiecie”. 

Dwa tygodnie upłynęły zbyt 

szybko. W przeddzień powrotu 

do Warszawy, gdy spotkaliśmy 

się, by podsumować i ocenić 

nasz pobyt - nikt nie zgłaszał 

krytycznych uwag. Przeciwnie, 

wszyscy bez wyjątku wyrażali 

wdzięczność inicjatorom i 

organizatorom przedsięwzięcia 

za życzliwość, rodzinną 

atmosferę, troskę o to, by i 

chorzy, i ich opiekunowie czuli 

się dobrze i choć na krótko 

mogli zapomnieć o utrapieniach dnia codziennego. Wzruszające pożegnalne 
spotkanie zakończyliśmy okrzykiem „Życie jest piękne!” i ... chyba wszyscy tak 

czuliśmy.  A mój mąż oświadczył, że w przyszłym roku na pewno do „Rybitwy” 

przyjedziemy.  

Barbara Waglewska 



   

 

Z życia Mazowieckiego Stowarzyszenia  - Nie jestem 
sam z chorobą Parkinsona - terapia przez 
integrację. 

Istnieje duża potrzeba działań integrujących środowisko osób zmagających się z 

chorobą 

Parkinsona, zarówno chorych a także ich opiekunów, czy sympatyków. 

Przekonały nas o tym ubiegłoroczne działania naszego Stowarzyszenia. Nowością 

było prowadzenie regularnych spotkań integracyjnych, niektórych w nowatorskiej 

formie, np. zajęcia terapii tańcem i ruchem (w skrócie choreoterapia). Wiele osób 

przychodziło na nie regularnie, niezależnie od panującej pogody. Zainteresowanie 

tą formą terapii przewyższyło oczekiwania a frekwencja na spotkaniach 

integracyjnych połączonych z choreoterapią była wyższa od zakładanej.  

To skłoniło nas do kontynuowania tytułowego zadania „Nie jestem sam ...” 

również w 2013r. Dzięki pozyskanej w konkursie ofert dotacji - z m. st. 

Warszawy - Dzielnica Ochota – możemy kontynuować i propagować wśród 

chorych pomoc w formie różnorodnych zajęć integracyjnych. W grupie chorzy 

chętniej ćwiczą i taka rehabilitacja jest bardziej efektywna. Terapeuta przy 

odpowiednio dobranej muzyce prowadzi zajęcia usprawniające i relaksujące w 

zmiennym tempie, dopasowanym do aktualnie ćwiczących. Po rozgrzewce 

następują tańce indywidualne, w parach i w kręgu. Na zakończenie, gdy 

uczestnicy są już lekko zmęczeni prowadzi ćwiczenia relaksujące (np. masowanie 

piłeczką) lub integrujące w kręgu, w pozycji siedzącej. W zajęciach biorą też 

udział opiekunowie chorych a wielu z nich wstąpiło do Stowarzyszenia. Ich 

uczestnictwo w zajęciach, prowadzonych w ramach zadania pomaga otoczeniu 

chorego poznać lepiej mechanizm choroby i skuteczne metody łagodzenia jej 

symptomów, bo każdy „Parkinsonik” choruje inaczej. Założony sposób realizacji 

zadania, w którym z jednej strony są działania, których chorzy byli biernymi 

odbiorcami (zajęcia prowadzone przez terapeutę), z drugiej spotkania 

integracyjne, gdzie sposób, tematyka zajęć jak i samo ich organizowanie należy 

do uczestników. 

Pomoże to przedłużyć ich zdolność do samodzielności opóźniając postęp choroby, 

przede wszystkim spowolnienie ruchowe i poczucie osamotnienia czy rezygnacji 

odpowiedzialnych za psychiczne nastawienie. Więcej na: www.parkinson.waw.pl. 

Zapraszamy! 

Tekst opracował: L.D.- Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona 
 

 



 

Wiadomości z Łodzi 

Historie naszego stowarzyszenia możemy właściwie datować od 19 maja 2006 

roku , kiedy to odbyło się pierwsze spotkanie . Mnóstwo ludzi , zapał do 

działania, chęć wsparcia i zachęta do dalszej inicjatywy . To był początek, 

a.....później nic. Trwaliśmy w stagnacji , brak pomysłu , a może tez i brak 

doświadczenia , spowodowało niechęć do dalszej pracy. Częste zmiany siedziby 

nie sprzyjały naszej działalności. Aż wreszcie przypadek spowodował , że 

zakotwiczyliśmy na stałe w dzielnicowym ośrodku kultury. Zdobyte dotacje ze 

środków PFRON-u pozwoliły na wspólny wyjazd na turnus rehabilitacyjny do 

Dźwirzyna . W następnych latach pojechali już nie tylko chorzy z Łodzi, ale i z z 

innych części kraju, najliczniej reprezentowani przez Warszawę . W chwili 

obecnej są to już turnusy dla chorych ze wszystkich zakątków kraju i możemy 

określić je mianem turnusów integracyjno-rehabilitacyjnych. 

A co się dzieje w stowarzyszeniu łódzkim ? 

W wrześniu 2013 roku lokalna telewizja wyemitowała program o chorobie 

Parkinsona , nie zapomniano o naszym stowarzyszeniu . Rozmowy 

przeprowadzone z zarządem stowarzyszenia jak i z chorymi uświadomiły 

telewidzom nasze problemy, a mianowicie: brak specjalistycznej poradni, 

trudności z dotarciem do lekarza specjalisty, zwłaszcza chorym po 

przeprowadzonej głębokiej stymulacji mózgu / DBS/. Riposta ze strony luminarzy 

neurologii i władz miasta była natychmiastowa . Publicznie złożona obietnica 

uruchomienia poradni w styczniu 2014 r. obudziła w chorych iskierkę nadziei , że 

jeszcze o nas ludziach w bardzo dojrzałym wieku i schorowanych nie 

zapomniano. W chwili obecnej w stowarzyszeniu realizowana jest rehabilitacja 

ruchowa i logopedyczna, środki na zajęcia uzyskaliśmy z PFRON-u będących w 

dyspozycji  

Województwa Łódzkiego. 

 

Pamiętaj 1% dla ciebie to niewiele, a nam pozwoli istnieć 

 

KRS – 0000273267 

Zapraszamy wszystkich , którzy chcą przekazać informacje o swoim 

stowarzyszeniu 

Kontakt : tel. 791 142 777 lub slonik@parkinsonowcy.pl 

 

Julian Tomalczyk Stowarzyszenie Słonik  
 

mailto:slonik@parkinsonowcy.pl

