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Wprowadzenie
Będąc uczennicą Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie byłam:
koleżeńska, lubiana przez swoje koleżanki, swoją paczkę i otoczenie w
którym przebywałam – można powiedzieć że byłam przykładem a i nawet
troszeczkę autorytetem – i dobrze się uczyłam. Należałam do wielu
organizacji młodzieżowych w związku z tym brałam też udział w wielu
imprezach kulturalnych i eskapadach turystyczno-sportowych właściwie na
terenie całego kraju.
Miałam też grono wiernych koleżanek z którymi łączyły mnie bardzo
przyjacielskie a nawet osobiste kontakty – organizowaliśmy też dawne
kultowe już – prywatki. Mieliśmy dużo wspólnych ideałów i spraw natury
osobistej i ogólnej. Z wielu naszych wspólnych zainteresowań, bardzo
ciekawiły nas sprawy okultyzmu i seanse spirytystyczne – choć muszę
napomnieć, że byłam osobą wierzącą i dbającą o moralność. To tworzyło i
wspomagało moją dyscyplinę i kulturę – duchową, materialną i fizyczną.
Pomimo, że młodość miała swoje zachcianki i zapotrzebowania a i pokusy –
zawsze postępowałam ze swoim sumieniem i swoimi zasadami.
Ta sfera – filozofia życia tajemnego zachęciła nas – to jest mnie i dwie
koleżanki Marzenę Z. i Barbarę N. – do wizyty mieszkającej na obrzeżach
Chełma znanej wróżki. Spotkanie z wróżką i cały rytuał tego seansu wywarł
na mnie wielkie wrażenie – byłam na takim seansie pierwszy raz. Nigdy nie
zapomniałam i zawsze mnie prześladowało i przerażało to co wróżka
powiedziała do mnie na koniec naszego transu seansu – „będzie pani miała
męża też nauczyciela, troje dzieci i zachoruje pani na ciężką chorobę”.
Stwierdzenie to „ciężką chorobę” prześladowało mnie cały czas i jakbym
czekała na to co się i kiedy stanie – aż się wszystko stało tak jak
przepowiedziała – mam kochanego męża i troje wspaniałych dzieci Agatkę,
Jacka i Anię, i to co najgorsze w przepowiedni stało się – dopadła mnie
choroba Parkinsona – choroba nieuleczalna – choć jest leczona różnymi
metodami.
Nastały dla mnie w moim życiu bardzo ciężkie czasy – od chwili gdy
stwierdzono u mnie chorobę Parkinsona – tego się nie da opisać to trzeba
samemu przeżyć (będę o tym pisała dalej wraz z rozwojem mojej choroby i
akcji książki). Tylko dzięki kochanemu mężowi i dzieciom, walczymy z
chorobą cały czas. Teraz z perspektywy czasu doceniam ile w chorobie
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znaczy miłość i adoracja męża kochanej osoby i zrozumienie kochanych
dzieci – gotowi nieść mi pomoc w każdej chwili – bez względu na
okoliczności.
Przez pewien czas byliśmy jakby troszkę osamotnieni. Wiele osób i
moich dawnych koleżanek a nawet przyjaciółek z licealnych lat dyskretnie
mnie unikało – byłam o tym informowana – trudno takie jest życie.
Pomimo tego, nie zapomnieli jednak o mnie moi wierni przyjaciele z
czasów liceum Tereska Jaślikowska-Sadowska, Stasio Gołub, Jola Jeleń,
Ala Drzewiecka, Tereska Tomczuk, Ewa Baczyńska, Marysia Dobosz,
Jagoda Mickiewicz – jest to chwalebne uczucie – że aż wyć się chce do
nieba.
Muszę zaznaczyć i podkreślić a nawet wykrzyczeć to – ile osób
podziwia mojego męża za to co robi dla mnie – a przede wszystkim, że mnie
nie rzucił nie zostawił – i dalej trwa przy mnie i mnie wspiera i uzdatnia.
„Odwaga to nie brak lęku czy rozpaczy,
lecz moc pokonywania ich” – Anonim
Jestem bardzo wdzięczna tym wszystkim
którzy mnie kochają taką, jaką jestem

Uwaga :
W każdym podrozdziale przedstawiam te fakty które pamiętam i
uważam, że dotyczą właśnie tematu mojej opowieści i właśnie w takiej
formie przekazu – powinny się tu znaleźć !!!!
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Wstęp
W trakcie rozwijającej się mojej choroby Parkinsona i jej nagłych
ataków – przechodziłam różne i nie zależne od siebie stany psychiczne i
zdrowotne. Kiedy po pewnym czasie odzyskałam kontrolę nad swoją
świadomością, stanami i chorobą – a to dzięki wszczepieniu do mojego
mózgu elektrod a nad piersiami stymulatorów. I kiedy mogłam rozumowologicznie zdać sobie sprawę z tego co się tak faktycznie stało i co przeżyłam i
co się w koło mnie dzieje. I kiedy mogłam normalnie bez ataków i blokad
chorobowych pomyśleć – to teraz chce mi się wykrzyczeć i oznajmić całemu
światu, że mimo wszystko jest mi lepiej i funkcjonuję i walczę – i opisać
swoją chorobę taka jaka była i z jaką walczyłam. A może też przekazać
innym swoje przeżycia przedstawiając swoje stany i doświadczenia z
choroby – żeby się nie poddawali i walczyli.
Niewiedza o chorobie i związany z nią ciągły lęk jest przerażający, a
jeszcze bez wsparcia fachowej pomocy lekarskiej możemy wpaść w stan
depresji a nawet halucynacji – w wyniku czego pozostaje nam tylko
niekontrolowane i bardzo bolesne cierpienie.
Dlatego zaczęłam – bo się troszkę wstydziłam – w tajemnicy spisywać
luźne wątki z okresu mojej choroby i redagować je w całość opowiadania.
Mój mąż ukończył Akademię Wychowania Fizycznego jest twardzielem i
typem wojownika, nauczył mnie jak walczyć, nie tracić wiary i myśleć
zawsze o nadziei. Dzięki niemu odżywam odzyskuję wiarę w dobroć, miłość
i szacunek międzyludzki – optymizm, uśmiech i codzienną radość życia –
jak to mój mąż mówi codzienny komfort psychiczny.
Nie wiem co osiągnę tym swoim pisaniem – ale będzie to moja Oda do
życia i mimo wszystko do tajemnic jutra i każdego następnego dnia. W
trakcie pisania będę starała się cały czas emanować wiarę, że jutro będzie
lepiej – bo na wszystko trzeba sobie zasłużyć – nawet na miłość psa.
Z racji swojego wykształcenia i wykonywanego zawodu widziałam
wiele chorób, nieszczęść i dramatów ludzkich zawsze pomagałam tym
osobom – i nie przepuszczałam, że i mnie to spotka, że musiałam się liczyć z
chronicznym i nieodwracalnym schorzeniem.
Na razie to tyle moich rozważań – ale w dalszej mojej opowieści będę
wszystkie aspekty mojej choroby wielokrotnie poruszała i je opisywała.
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Wspomnień czar lat dziecięcych
Urodziłam się 28 lutego 1954 r. w Chełmie w rodzinie mieszczańskiej,
nazwisko ojca Wodzik. Moje dziecięce królestwo – mój dom rodzinny
mieścił się przy ul. Pocztowej 38 w Chełmie – tu mieszkaliśmy od 1945 r.
Dom w którym mieszkałam był domem wielorodzinnym, dlatego było
tu dużo dzieci, i zawsze było tu gwarno, wesoło i rodzinnie. Czasy były
ciężkie tak polityczne jak i ekonomicznie – tak po prostu wkoło była bieda –
dlatego trzeba było sobie radzić – dlatego dzieliliśmy się tym co mieliśmy.
Na naszym podwórku, tak można określić była gradacja wiekowa
dzieciaków – starsze organizowały wszelkie życie całego stanu naszego
domu wielorodzinnego. W lecie na naszym podwórku była tu zawsze uczta
starsze dziewczyny gotowały gar kartofli ze skwarkami, cebulką i z
koperkiem oraz szklanka maślanki (z pobliskiej mleczarni) skusiła każdego.
Dlatego wszystkie dzieci zjadały te smakołyki z wielkim apetytem na
naszym podwórku.
W każde wakacje my to znaczy dziewczyny z naszego podwórka,
organizowaliśmy kolonie, każde dziecko które chciało się z nami bawić
musiało przynieść 1 zł na obiad. Na naszym podwórku była kuchnia tzw.
koza, gdzie gotowaliśmy zupę owocową z kluskami z owoców z ogrodu lub
kartoflankę czy inną pyszną zupę. Wszystkie dzieciaki zjadały z wielkim
apetytem, rodzice byli bardzo zadowoleni bo przez cały dzień mieli dzieci z
głowy. Były też namioty zrobione przez nas z koców, szmat i z czego się
dało, to był nasz dom oczywiście na niby – a chleb z wodą i cukrem był
rarytasem. Bardzo smakował chleb ze smalcem lub margaryną, z
rzodkiewką czy szczypiorkiem prosto z ogrodu wytartym w sukienkę czy
spodnie.
Organizowaliśmy też występy dla rodziców oczywiście nie za darmo –
wstęp 1 zł., były piosenki, wierszyki i teatrzyk – aktorami były wszystkie
dzieciaki a było nas sporo. Wieczorami na ławeczce i na naszych schodach
domowych siadali starsi tzn. rodzice, dziadkowie i pozostała reszta – tak
kwitło życie towarzyskie. Często my wszystkie dzieciaki bawiliśmy się w
chowanego, graliśmy w klasy a znalezione szkiełka były walutą przy
wymianie z innymi dziećmi na inne skarby dzieciaka.
Nasz dom stał obok kościoła w każdy odpust czy święta parkowały na
naszym podwórku furmanki, straganiarze często dawali nam trąbki, lizaki,
cukierki, jojka, a nawet pierścionki lub kapiszony z których strzelaliśmy.
Przeważnie w niedzielę zbierali się nasi rodzice i całą ferajną szliśmy
do lasu Borek lub nad jezioro Bazylany, na odpoczynek, tam mamy
rozścielały koce wyciągali jedzenie ojcowie wódeczkę, karty, a my wszystkie
dzieciaki ganialiśmy pokrzykując i bawiąc się w piłkę w zbijanego lub
ciuciu-babkę. Zimą to całymi dniami jeździliśmy na sankach. Przed
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świętami rodzice kupowali świniaka i zawsze robiliśmy wyroby – kaszankę,
salcesony, kiełbasę no i oczywiście szynkę-pycha. Wtedy schodzili się
wszyscy sąsiedzi na tzw. świeżynkę i wódeczkę. W święta organizowaliśmy
Szopkę jako teatrzyk religijny. Wodę do domu nosiliśmy z miejskiej pompy
a ubikacja-wychodek był na podwórzu wspólny – tak jak w całym mieście.
Przedszkole do którego chodziłam mieściło się w przykościelnych
klasztornych budynkach Bazyliki Chełmskiej – a zajęcia prowadziły siostry
zakonne.
Teraz z perspektywy czasu i doznań chorobowych twierdzę (też po
wielu przemyśleniach), że te nasze podwórkowe wdzięczne dziecięce igraszki
były jakby doświadczeniem i przygotowaniem do typu moich studiów,
pracy naukowej i wychowawczej w szkole i w wielu innych miejscach
dydaktyczno-wychowawczych w których pracowałam – nigdy nie wiadomo
jaki czeka nas los i doznania żywota.
Inspiracją było też – tu przykład – że jako starsze dzieciaki już z
podstawówki, uczyliśmy podwórkowe dzieci czytania i pisania, dodawania i
odejmowania oraz współżycia w grupie – chcąc nie chcąc wszędzie osacza
nas dydaktyka.
Tak w tym naszym chyba rodzinnym domu mieszkałam prawie do
ukończenia szkoły podstawowej. Po wyprowadzeniu się – dalej do obecnej
chwili utrzymujemy z wieloma koleżankami i kolegami serdeczne kontakty.
Te wszystkie doświadczenia z lat dziecięcych wytworzyły u mnie
nawyk pomocy i wychowania-wychowywania i prowadziły do pracy nad
sobą i trudnymi dzieciakami i wpływały na ich wychowanie i radość z
zabawy, koleżeństwa i szczęśliwego życia.

„Każdy człowiek ma prawo do miejsca
w społeczeństwie i do osobistego szczęścia”
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Czasy edukacji

W 1965 r. nasza rodzina przeprowadziła się do nowo wybudowanego
bloku mieszkalnego mieszczącego się przy ul. Mickiewicza Nr 24 i
zamieszkaliśmy w mieszkaniu Nr 6 na I piętrze z łazienką i ubikacją – był
to nowy okres w moim życiu – tak rodzinnym jak i czasu nauki.
Jak sobie przypominam, kiedy jeszcze jako nastolatka zaczęłam
pojmować co to jest życie. Zaczęłam po swojemu budować swój świat swoją
egzystencję swoje otoczenie – przestrzeń życiową. Dopasowywałam do tego
wiele zjawisk które, budowały ten mój styl życia i dawały mi komfort
poruszania się w nim. Dawało mi to też tzw. komfort psychiczny tu:
kulturowy, duchowy, materialny a przede wszystkim rodzinno-koleżeński.
Do tego wszystkiego można przytoczyć stare Polskie powiedzenie –
„czym skorupka za młodu nasiąknie tym na starość trąci” – jest związkiem
frazeologicznym. Zwrot ten oznacza, że wszystko to, czego człowiek nauczy
się, doświadczy i wykształci w dzieciństwie i w młodości decyduje o
późniejszym zachowaniu i cechach jego jako dorosłego człowieka.
Teraz z autopsji jako nauczyciel z długim stażem pracy szkoły
podstawowej klas I-III twierdzę, że aby spełniło się to powiedzenie, właśnie
w szkole podstawowej powinni uczyć wyłącznie mistrzowie zawodu.

Podstawówka
Swoją edukację rozpoczęłam w Szkole Podstawowej nr 9 w Chełmie
mieszczącej się w gmachu słynnej, kultowej i z tradycjami od 1915 r. szkoły
średniej im. Stefana Czarnieckiego. Świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej otrzymałam 14 czerwca 1969 r.
W szkole udzielałam się w drużynie zuchowej następnie w drużynie
harcerskiej w której zdobywałam różne stopnie sprawności. Uczestniczyłam
też w różnych zawodach i olimpiadach tak sportowych i przedmiotowych.
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Liceum
Następnie 1 czerwca 1973 r. ukończyłam I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie i otrzymałam Świadectwo Dojrzałości
Liceum Ogólnokształcącego.
Podczas nauki w Liceum należałam i działałam w szkolnych kołach
Ligi Obrony Kraju w Polskim Czerwonym Krzyżu i w Lidze Ochrony
Przyrody. Uczestniczyłam w wielu zlotach, obozach, rajdach i wycieczkach
sportowych i krajoznawczo-turystycznych.
Czasy licealne to był bajeczny młodzieńczy okres to swoista beztroska
i kontrolowana swoboda i oczywiście nasze dawne kultowe już prywatki –
które często organizowaliśmy w swoich mieszkaniach dla naszej paczki.

Studia
Podświadomie – począwszy od podwórkowej nieświadomej twórczości
pedagogicznej z młodszymi dzieciakami, następnie poprzez podstawówkę i
liceum – gdzieś tam w szarych komórkach jakbym odczuwała potrzebę
niesienia pomocy, pomagać słabszym, motywować ich by byli lepsi i aby
swoim postepowaniem czynili dobro – właściwie tego nie da się racjonalnie
wytłumaczyć – to cały czas toczy moje zmysły.
Dalsza moja walka motywów doprowadziła mnie na studia – tak
stałam się studentką kształcącą się w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w zakresie pedagogiki specjalnej,
specjalność rewalidacja upośledzonych umysłowo. Na koniec studiów 14
czerwca 1977 r. uzyskałam tytuł i dyplom magistra pedagogiki specjalnej.
Zaraz po dostaniu się na studia od 28 listopada 1973 r. dalej
kontynuowałam swoją działalność w Polskim Towarzystwie TurystycznoKrajoznawczym w Zarządzie Oddziału Międzyuczelnianego w Warszawie.
Dawało mi to komfort uczestniczenia w różnego typu wycieczkach a przede
wszystkim kontakt i obcowanie z przyrodą.
Odbyłam też szkolenie wojskowe w Studium Wojskowym Politechniki
Warszawskiej – była tu zbiorcza baza dla uczelni. Było to niesamowite
przeżycie – wiedza i umiejętności jakie tu zdobyłam wiele razy przydały mi
się w mojej pracy nauczycielskiej.
Aby dalej urzeczywistniać swoje jeszcze nieokreślone ale namiętności
wychowawcze na studiach – na naszym roku powstało studenckie koło
naukowe do powołania którego też się przyczyniłam. W ramach tego koła
prowadziliśmy szereg eksperymentalnych badań, obserwacji i spotkań w
terenie i różnych placówkach pedagogicznych, ośrodkach wychowawczych,
i specjalnych i pozaszkolnych, w ramach naszego typu studiów. Często były
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nietypowe i zaskakujące spotkania z dziećmi szczególnie specjalnej troski
które wywoływały różne reakcje i zachowania nad którymi trzeba było
natychmiast kontrolowanie i bezpiecznie zapanować – bez urazy dla dzieci.
Bardzo pozytywnie nasze koło i w ramach jego wyniki badań oceniały
władze uczelni – nawet w wielu akcjach wspomagali nas a nawet znalazły
się też jakieś fundusze.
Jestem wesoła pełna werwy do życia i zapału do pracy. Ale jako
studentka podczas pierwszej tak specjalistycznej wizyty i spotkaniu z
dziećmi upośledzonymi umysłowo – psychika moja została zdruzgotana
chwilowo odrętwiałam – ale szybko się opanowałam i uzmysłowiłam sobie,
że spotkania i praca z takimi dziećmi to będzie mój przyszły zawód jako
nauczyciela i codzienność – dlatego trzeba być twardą. Zawsze po tak
głębokich emocjonalnych przeżywanych – nie wiem dlaczego – ale
przypomina mi się przepowiednia wróżki, tylko jednego nie wiem co za
choroba ma mnie zaatakować i kiedy.
Rozszerzając zakres badań jakie prowadziłam w ramach koła
naukowego a przede wszystkim swoje osobiste spostrzeżenia, które były też
moją tajemnicą. Zapragnęłam zmierzyć się z tymi problemami, podczas
wakacji w roli wychowawcy, kolonii, turnusów i obozów wędrownych. W
tym czasie w Polsce aby zdobyć kwalifikacje takiego wychowawcy trzeba
było przejść sporo testów i egzaminów.
Tu moje zmagania:
Urząd Dzielnicowy Warszawa – Śródmieście Wydział Oświaty i
Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki ul. Żurawia 43 –
wydał zaświadczenie, że w dniu 31 marca 1974 r. ukończyłam kurs
przygotowawczy dla wychowawców sezonowych placówek wczasowych i
zostałam wstępnie przygotowana do pełnienia funkcji wychowawcy. Pełne
przygotowanie do wykonywania powyższej funkcji w placówce wczasowej
może nastąpić po odbyciu stażu pedagogicznego w 3 turnusach w okresie
najbliższych 2 lat od daty ukończenia kursu. Potwierdzenie odbycia stażu
pedagogicznego w sezonowych placówkach wczasowych na stanowisku
wychowawcy. Staż I kolonie letnie zorganizowane przez Miejskie Zakłady
Komunikacyjne Miasta Warszawy w Łazach powiat Węgrów w dniach 19
czerwiec – 11 lipiec 1974 r. Staż II kolonie letnie zorganizowane w
Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” w Gdańsku przez
Kolonie Letnie CZWBM w dniach 24 lipca – do 18 sierpnia 1974 r. Staż III
obóz wędrowny zorganizowany w Łazach przez Miejskie Zakłady
Komunikacyjne Miasta Warszawy w dniach 17 – 30 sierpnia 1975 r. Ze
wszystkich staży ocena była pozytywna – tak stałam się wychowawczynią.
Wraz z otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów dnia 14 czerwca
1977 r. – miała tu też wpływ moja praca naukowa – otrzymałam skierowanie
do pracy z perspektywą dalszej działalności naukowej i stypendium na
zagospodarowanie w nowym miejscu pracy.
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Skierowano mnie do pracy w Świętochłowicach na Śląsku. Gdy się
dowiedziałam gdzie mam jechać do pracy bałam się nie wiem czego Śląska i
takiej odległości – opanowała mnie paniczna awersja.
Dlatego do Świętochłowic przywiózł mnie mąż mojej siostry autem.
Cały czas podróży autem mało się odzywałam prześladowała mnie jakaś
dziwna obsesja co do kulturowości Śląska i obyczajów ludności. Po
przyjeździe szybko znalazłam zakwaterowanie w starym bloku górniczym u
Państwa Pupek.
Gdy przyjechałam na Śląsk i obsesje ze mną. Zobaczyłam szare od
pyłu węglowego domy i ulice i zagrzybione stare mieszkania – szok.
Przestraszyłam się – do tego panująca tu atmosfera dobiła mnie –
zrezygnowałam ze stypendium.
Ogarnęła mnie jakaś dziwna nostalgia i wielka tęsknota – i szybko
czmychnęłam – i tak wylądowałam ponownie w swoim kochanym i
rodzinnym mieście Chełmie.
Może los tak chciał bo tu znalazłam swoją miłość i szczęście rodzinne.
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Praca zawodowa – nauczyciel
W Chełmie natychmiast stawiłam się w Kuratorium. Przedstawiłam
swój dyplom i gotowość do pracy. Skierowano mnie do Szkoły Podstawowej
Nr 4. Pracę nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy rozpoczęłam 22
sierpnia 1977 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 16 w Chełmie. Moja
pierwsza nominacja była na stanowisko pedagoga – szkoła miała taki wolny
etat więc dostałam.
W tym czasie jako jedyna miałam wyższe tak specjalistyczne
wykształcenie przede wszystkim do pracy w szkole specjalnej z młodzieżą
upośledzoną umysłowo – jednak dla mnie w tej szkole miejsca nie było.
Dlatego skierowano mnie do pracy do szkoły podstawowej.
Później dowiedziałam się, że specjalna szkoła w Chełmie która mieści
się przy ul. Trubakowskiej jest obwarowana przez emerytów partyjnych
dyrektorów itd., którzy tu pracują dodatkowo – praca jest dobrze płatna i
właściwie poza opieką wychowanków nie muszą mieć żadnych wyników.
Cały czas myślałam – to po co tyle lat państwo mnie kształciło.
Pedagog w szkole to jak woźny lub dozorca łatający niespodziewane
zastępstwa nieobecnych w szkole z różnego powodu nauczycieli. Albo użera
się w pozalekcyjnych godzinach z rodzicami na wizytach pedagogicznych
wieczorami w domu ucznia, często były to rodziny alkoholików albo mające
konflikt z prawem zamieszkali na tzw. Działkach obok lasu Borek – jak się
dowiedział mój mąż o tego rodzaju wizytach zabronił mi – albo będę
chodził z tobą – i skończyły się wizyty.
Po roku pracy pedagoga i nauczyciela zastępcy bardzo mi się ta praca
nauczyciela – nauczania spodobała szczególnie w klasach 1-3. Szybko
znajdowałam wspólny język z dziećmi – zapragnęłam ukończyć nauczanie
początkowe i uczyć. Tym bardziej, że jako uczennica podstawówki i liceum
byłam można powiedzieć bardzo dobra z przedmiotów humanistycznych i
ścisłych.
W związku z ciągłym dokształcaniem się w nauczaniu początkowym
klas 1-3 ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie.
Wydział Pedagogiczny Zakład Wczesnej Edukacji Dziecka. Kierunek
Podyplomowe Studium Metodyczne. Specjalność Nauczanie Początkowe.
Praca w klasach 1-3 bardzo mnie satysfakcjonowała zaczęłam być
doceniana przez dzieci i rodziców. Dyrekcja i kuratorium bardzo ceniły
wyniki pracy z dziećmi które wygrywały prawie wszystkie zawody i
konkursy naukowe organizowane przez kuratorium i wydział oświaty.
Zawsze starałam się być dobrą nauczycielką i wzorem dla dzieci które
uczyłam – bo wiadomo, że w podstawówkach powinni uczyć mistrzowie
zawodu – bo najważniejsze są podstawy.
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Dalej podnosiłam swoje kwalifikacje nauczycielskie. Wynikiem czego
24 czerwca 1984 r. ukończyłam w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w
Lublinie organizowany przez Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie
Kurs Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej, uzyskałam uprawnienia do
prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą – korekta postawy skrzywienia
kręgosłupa.
Następnie 23 września 1988 r. zdałam przed Komisją Kwalifikacyjną
w Lublinie – egzamin i uzyskałam bardzo prestiżowy Pierwszy Stopień
Specjalizacji Zawodowej w zakresie Nauczania Początkowego.
Rozszerzając kompetencje regionalizmu 21 maja 1996 r. w
Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Chełmie ukończyłam Kursy na
kierownika wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.
A w 2000 r. ukończyłam zorganizowane przez ODN warsztaty pt.
„Drama w procesie wychowania i nauczania”.
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Poznałam miłość swojego życia
- przepowiednia sprawdzała się
W sierpniu 1977 r. rozpoczęłam pracę w Szkole Podstawowej Nr 4 w
Chełmie w zawodzie nauczyciela – pierwszy człon przepowiedni sprawdzał się
jestem nauczycielem. Jak się później okazało dyrektorem szkoły był dobry
znajomy rodziny i sąsiad wspólnie zamieszkałego bloku – zresztą bardzo
porządny człowiek, sportowiec i bardzo mnie lubił. Jak mówił zawsze jesteś
bardzo porządną dziewczyną – pilnuj się .
W tym czasie była taka dyrektywa w oświacie polskiej, że nowy
nauczyciel rozpoczynający swoją pierwszą pracę wraz z rozpoczęciem roku
szkolnego był delegowany na uroczystą akademię do Gmachu i tam składał
tzw. przysięgę na wierność swojego zawodu.
Z samego rana dyrektor szkoły wezwał mnie do gabinetu i polecił,
abym jako nowy nauczyciel udała się na akademię – okazało się, że byłam
jedynym nowym nauczycielem w szkole.
Jakoś tak wyszło, że jak przyszłam do Gmachu, właściwie cała aula
była już zapełniona więc szybko usadowiłam się na końcu auli, aby nie
przeszkadzać. Następnie padały kolejne przemówienia, zresztą słabo było
słychać na końcu.
Po chwili, moja psychologiczna intuicja zaczęła mnie informować, że
jestem obserwowana, że ktoś pożera mnie wzrokiem. Po chwili odruchowo
spojrzałam na drugą stronę stołu był dość szeroki, i wzrok mój spotkał się z
jego wzrokiem i uśmiechem – zostałam trafiona – natychmiast ogarnęła
mnie jakaś wielka namiętność i kobieca tęsknota za wielką miłością
(pomyślałam a już był czas aby mieć kogoś bliskiego i kochającego).
Moje ideały sprawdzały się, był bardzo przystojny i uśmiechnięty,
ręce czyste, zadbane, dobrze zbudowany, marynarka i spodnie dżinsowe
ładnie skrojone koszulka polo, pantofelki – jak z bajki królewicz. W czasie
przerwy akademii koleżanka przedstawiła nas sobie – chodziłam trafiona.
Waldemar był nauczycielem wychowania fizycznego ukończył Akademię
Wychowania Fizycznego. Po przysiędze wróciłam do szkoły do pracy wraz z
natarczywymi romantycznymi myślami.
Gdy wychodziłam do domu po pracy ze szkoły – wezwał mnie do
gabinetu dyrektor i był dziwnie, a tajemniczo uśmiechnięty. Marylka
powiedział (tak mnie nazywano), odwiedził mnie mój kolega i bardzo
wypytywał o ciebie pytał też o twój adres podałem mu – nie wiem co z tego
wyjdzie ale to bardzo porządny facet. Całą drogę do domu atakowały mnie
romantyczne myśli, i to co mi powiedział dyrektor, i to co wydarzyło się na
przysiędze. W domu nie mówiłam co mi się przydarzyło – ale chyba
zostałam trafiona.
Po południu pomagałam rodzicom w malowaniu przedpokoju.
Wieczorem gdzieś po godzinie 20 dzwonek do mieszkania (byłam w trakcie
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malowania), otwieram i dalej jestem w krainie marzeń – w drzwiach stał on
Waldemar mój królewicz z przysięgi w ręku trzyma wielki bukiet kwiatów
– czy przyjmiesz mnie Waćpanna do swojej rezydencji powiedział – proszę
odpowiedziałam. Wszedł do przedpokoju i rodzice też z ciekawości weszli.
Konsternacja – rodzice nie wiedzą co się dzieje. To pomogę Ci i bierze się
do malowania – mama absolutnie zabroniła. Więc wręczył mi bukiet i
powiedział jutro o tej samej godzinie porywam Cię śliczna na spacer – na
koniec powiedział już mi się nie wymkniesz – jesteś moim ideałem.
Gdy wyszedł rozgorzała dyskusja o co tu chodzi. Zaczęłam opowiadać
co się przydarzyło. Mama od razu jaki przystojny i dobrze wychowany,
wiem kto to jest, jest z bardzo dobrej rodziny, mieszka od nas jakieś 50m –
nie znałaś go do tej pory.
Po trzech dniach naszej romantycznej znajomości oświadczył mi się i
wręczył pierścionek – powiedział nie interesuje mnie sex przed ślubem
chyba że ty sobie życzysz – mnie ty interesujesz i to na całe życie –
myślałam, że zostanę starą panną – a przepowiednia mnie ratowała !!!
Miłość jaką mi stworzył i otoczył mnie codzienną subtelnością, zdarza
się tylko chyba w wielkich romansach lub w baśniach tysiąca i jednej nocy –
tego się nie da opowiedzieć to trzeba przeżyć.
Przez cały czas gdy jesteśmy razem, jestem przy swoim mężu zawsze
szczęśliwa i bezpieczna – oddałam się jemu bez reszty i opaczności – i wiem,
że nigdy mi się nic złego przy nim nie przydarzy. To On mój mąż myśli za
mnie i wyznacza nasze wspólne osiągnięcia i przyszłość.

Nasze szaleństwa
w Zakopanem i w Jurgowie
W ferie zimowe 1977 r. – jeszcze wtedy nie byliśmy małżeństwem, ale
byliśmy już zaręczeni. Tak się złożyło, że mój przyszły mąż Waldemar jako
trener prowadził obóz sportowy dla młodzików MKS piłki ręcznej z bazą w
Zakopanem a ja w ramach jakby takiej przymusowej akcji prowadziłam
kolonię dla biednych dzieci z bazą w Jurgowie organizatorem był Lublin –
byliśmy prawie obok siebie. Była taka możliwość organizacyjna, że
Waldemar mógł urwać się z obozu i wpadać do mnie do Jurgowa. Nasza
kolonia i moja grupa mieszkaliśmy w szkole i w prywatnych góralskich
chatach i bacówkach. Ja miałam kwaterę u bardzo dobrej, wesołej i zawsze
uśmiechniętej bacówki. Waldemar wpadał do mnie do Jurgowa właściwie
co trzeci dzień oczywiście na noc (byliśmy 2 tygodnie). Bardzo Waldemar
przypadł bacówce z zachowania i temperamentu.
Po raz pierwszy nocowałam w domu góralskim u bacówki. Łoże
drewniane szerokie pięknie i ozdobnie rzeźbione, pierzyna szeroka ciepła
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puchowa, w piecu napalone, jeszcze przed snem bacówka przynosiła dzban
owczego mleka albo okowity. Gdy wstawaliśmy ze snu i wychodziliśmy do
swoich obowiązków – bacówka sama sprzątała nie pozwoliła, mówiła że to
jest jej obowiązek i ona wie najlepiej. Po pierwszej wizycie Waldemara u
mnie, gdy przyszłam do chaty wieczorkiem bacówka tak dziwnie i z
uśmiechem i z żartem zapytała a gdzie Waldemar, powiedziałam że będzie
dopiero za dwa dni – zaprosiła mnie do kuchni na ich okowitę i zaczęła
swoje opowiadanie jak była młoda i miała chłopaka itd. itd. – rozmowę
zakończyła – a ten pani chłopak Waldemar to jurny a jurny bo rozwalił mi
pierzynę zszyłam ją, przypomniał mi mojego z dawnych lat – drugim razem
nie rozwalcie mi pierzyny, jest rodzinna i pamiątkowa. Jak wyjeżdżałam z
Jurgowa bacówka podarowała mi rzeźbioną figurkę siedzącej spracowanej
baby góralki – mam ją do dzisiaj przypomina nam seksowne góralskie
party i te nie zapomniane chwile.
Dlaczego wspominam ten epizod związany z pobytem w Jurgowie. Bo
tu po raz pierwszy, mogłam zapoznać się ze środowiskiem górali. Poznać
ich życie, obyczaje, co myślą, ich codzienną kulturę – dobre i złe chwile. A
tym bardziej, że trzeba zawsze pielęgnować i wspominać piękne chwile z
danych lat – one to właśnie nadają nam sensu życia.
Przez dwa tygodnie mojego pobytu w niezapomnianym Jurgowie
codziennie pochłaniałam i życie, dumę mentalność i regionalną kulturę
górali. Tym bardziej, że przypomina mi zawsze o tym figurka podarowana
przez bacówkę.

1 kwiecień 1978 r. Ślub w USC
– Wesele w Kosmosie
Związek małżeński zawarliśmy 1 kwietnia 1978 r. w Chełmie: ślub w
USC w historycznej willi przy ul. Pocztowej i w kościele Rozesłania św.
Apostołów przy ul. Lubelskiej a wesele w kultowej i łobuzerskiej kawiarni
„Kosmos” przy ul. Kopernika 20 (obecnie mieści się tu Bank PKO). W kilka
miesięcy później nasz wielki idol Karol Wojtyła został papieżem dlatego –
mój mąż mi zawsze powtarza – jesteś dla mnie od Boga.
Moje panieńskie nazwisko – WODZIK.
Na balu weselnym było bardzo dużo gości, nie do policzenia,
ponieważ też dużo osób wpadało na chwilę i wypadało – ale stałych było
około 60 osób. Miałam piękną białą suknie ślubną z welonem, Waldemar
jasny garnitur – szał.
Wspominam te chwile bo to był kolejny etap tworzący moje życie na
dobre i na złe. Czasami zastanawiałam się dlaczego Waldemar wybrał
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właśnie mnie – przecież miał duże powodzenie. Nie zbadane są siły boskie
dlatego jestem szczęśliwa.
A że był to okres PRL, to nasze starsze dzieci noszą imiona z kultowej
wieczorynki córka Agatka (1979) (AWF Warszawa turystyka i rekreacja),
syn Jacek (1980) (Politechnika Rzeszowska informatyk) i młodsza córka
Anka (1992) (SGGW Warszawa gospodarka przestrzenna). Mamy śliczne,
zdrowe i mądre dzieci, bez nałogów – mój mąż nie pije i nie pali. Dla
ciekawostki ja dużo paliłam papierosów (nauczyłam się na studiach) – kiedy
zawitała wielka miłość dla mojego męża rzuciłam palenie (gdy się dowiedział
że pale powiedział, nie chce się całować z popielniczką) – i miłość wygrała.
Jesteśmy po ślubie 44 lata – i cały czas się kochamy i jesteśmy razem.
Do pandemii wirusowej na każdą rocznicę ślubu 1 kwietnia, zawsze od
mojego męża dostawałam tyle goździków lub tulipanów ile przeżyliśmy lat
w związku małżeńskim – wiele koleżanek mi tego zazdrości. Oczywiście na
urodziny zawsze dostaję bukiet i tort od męża i od dzieci też – zdarza się, że
i od przyjaciół.
Zawsze gdzie jesteśmy razem i załatwiamy różne sprawy – słyszę od
ludzi – ale ten pani mąż to panią rozpieszcza !!!! Właściwie od choroby
zawsze mąż jest przy mnie jako mój anioł-bodyguard.

Rejs po Morzu Czarnym
Mój mąż zrobił mi wielką frajdę i z miłości do mnie zorganizował mi
w wakacje 1989 r. miesięczną wycieczkę – rejs po Morzu Czarnym w
nagrodę, abym się rozerwała od obowiązków domowych, bo jeszcze jak
mówił nie seksowaliśmy się na statku. Trasa wiodła z Odessy, postoje 1, 2
lub 3 dniowe i zwiedzanie : Krym tu Symferopol, Jałta, Jaskółcze Gniazdo,
Kercz i inne mniejsze miejscowości dalej uzdrowiska: Soczi, Suchumi,
Batumi delfinarium cudowna przyroda egzotyczna, i już tylko z daleka bez
cumowania widoki portów w Turcji, Bułgarii i Rumuni i do Odessy – i do
domu samolotem. Trafiliśmy podczas wycieczki na sam środek pierestrojki
– wszędzie zwracano nam uwagę żeby się pilnować i daleko nie odchodzić
samemu bo jest niebezpiecznie – wycieczka była zjawiskiem aż zapierało
dech a Krym jak z bajki.
Dlaczego piszę o tych niegdysiejszych wycieczkach i eskapadach –
często myślę – a to dlatego, że to są już moje intymne, sentymentalne a za
razem miłosne wspomnienia. Jest to sen który się nie powtórzy.
Opisuję te swoje eskapady dla pokrzepienia serca mojego – bo to się
już nie powtórzy – a jeszcze przy moim obecny m stanie zdrowia. Teraz to
mogę tylko pomarzyć o takich wycieczkach – taka jest rzeczywistość.
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Wycieczka do Stanów Zjednoczonych Ameryki
- zaczęło się od wycieczki -

Jak się okazało była to jedyna kultowa wycieczka po „pierestrojce”,
która losowo wypadła na Polskę – a zorganizowana przez Goplanę S.A.
Poland w Poznaniu pod patronatem Nestle w Londynie. Aby wystartować w
losowaniu trzeba było kupić co najmniej 5 czekolad „w promocji Czekolad
Nestle Pocahontas” a kupony przesłać pod wskazany adres. W trakcie
losowania – los tak chciał, że trafiło to na mojego syna – Jacka
Kozłowskiego.
Wszystko zaczęło się od powiadomienia nas (telefon odebrał mój mąż
Waldemar) przez szefa działu Marketingu Goplany SA Poland w Poznaniu
pana Marcina, że nasz syn Jacek wygrał główną nagrodę – czyli wycieczkę
do Ameryki Stanów Zjednoczonych pt. „Nestle zabierze cię do krainy
Pocahontas – śladami Indianki Pocahontas”. Było to 1 kwietnia 1996 r. w 18
rocznicę naszego ślubu. Natychmiast gdy mój mąż otrzymał tą wiadomość
zadzwonił do mnie do szkoły. Na tą wieść, że wygraliśmy wycieczkę
odpowiedziałam – wiesz jaki dzisiaj jest dzień, przecież dziś jest Pirma
Aprilis powiedziałam mężowi. Wyczułam zdziwienie w mowie mojego męża
i przerwało się połączenie. Po godzinie mój mąż ponownie do mnie
przedzwonił. Oznajmił, że natychmiast oddzwonił do Poznania do działu
marketingu z tą sugestią pan Marcin się nawet nie zdziwił nawet powiedział
że spodziewał się telefonu, tylko sądził że nie tak szybko – jednak wszystko
okazało się prawdą, w dalszej naszej umowie – chodziło tylko o ustalenia
terminu i ilość osób naszej wycieczki – odetchnęliśmy z ulgą (bo wiadomo
jakie są naciągania z wycieczkami). Trasa wycieczki wiodła: Warszawa –
Londyn – Boston – Plimouth Plantation – Williamsburg – Jamestown
Settlement – Richmond – Philadelphia – Londyn – Warszawa i zwiedzanie.
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Wycieczka ta była hitem życiowym polecieliśmy na nią prawie całą
rodziną ja Maria, mój mąż Waldemar, mój syn Jacek i moja córka Anna
(druga moja córka Agatka została w domu chronicznie bała się lotu).
Zwiedziliśmy: osiedle pierwszych kolonistów, wioskę Indian Powhatan, port
i okręty żaglowe którymi przybyli do Ameryki Anglicy, ich fort
zabudowania, jak żyli, pracowali i wytwarzali dobra codziennego użytku.
Wiedzieliśmy pomnik Pocahontas w parku Jamestown i pomnik kapitana
Cooka. Wiedzieliśmy port wojenny USA na Atlantyku. Poza programem
było wiele innych atrakcji, spotkań itd. Był przejazd przez Nowy Jork.
Gdy wyjeżdżaliśmy z Bostonu na kolejne wypady zwiedzania okolicy i
przyległych miejscowości, czasami nie wiedziałam co się zemną dzieje –
pomimo i tak dużego wysiłku jeżeli chodzi o ruchliwość wycieczkowej trasy.
Podczas całej wycieczki towarzyszył nam pilot-przewodnik do dyspozycji
naszej był mikrobus z wielkim napisem na przedniej szybie „Kozłowski” –
oczywiście cały czas był kontakt z szefem wycieczki i lekarzem.
Jeżeli chodzi o Boston – to w Bostonie mieszkaliśmy w największym i
najwyższym hotelu w mieście pod nazwą – LA PLAZA. Od kierowcy który
nas wiózł z lotniska do tego hotelu dowiedzieliśmy się, że tydzień wcześniej
właśnie on wiózł z lotniska do tego samego hotelu Lecha Wałęsa (mój
autorytet) – który się tu zatrzymał wraz ze swoją asystą.
Mój mąż szybko zauważył moje zmiany na twarzy i w poruszaniu się i
jak niknę – bo cały czas pytał się co mi jest a ja walczyłam wtedy jeszcze nie
wiedziałam z kim i z czym. Myślałam, że może zaszkodziły mi egzotyczne
rośliny, drzewa, krzewy, kwiaty, owoce, zwierzęta, pylenie roślin na
plantacji wśród których przebywaliśmy w ramach programu zwiedzania.
Pierwszy raz leciałam samolotem i to tak długo. W drodze powrotnej
bardzo bolały mnie nogi. Po powrocie do domu, zaczęły się problemy
zdrowotne, zaczęłam tracić wagę i równowagę ale jeszcze dalej pracowałam
w szkole jako nauczycielka. Moje zmiany i stany zdrowotne stawały się
ciągłą zagadką.
Po przyjeździe do domu wg umowy, sporządziliśmy sprawozdanie z
tej pierwszej wycieczki i następnie przesłaliśmy do Poznania. Miały być też
kolejne wycieczki – nie wiem – nie interesowaliśmy się.
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Po wycieczce Parkinson zaatakował
- byłam zrozpaczona
Po wycieczce i wrażeniach – rozpoczął się nowy rok szkolny, poszłam
do pracy – a cierpienie ze mną. Coraz częściej zapadałam w jakiś dziwny i
nieokreślony stan apatii – coś mnie pogrążało. Byłam bardzo lubiana w
szkole, mieliśmy jakby swoją paczkę – w gronie dziewcząt nauczania
początkowego. Koleżanki w szkole, też szybko zauważyły – że ze mną jest
coś nie w porządku. Jakoś dziwnie zachowywała się moja lewa strona ciała,
jak szłam to wydawało mi się, że jakbym ciągnęła lewą nogę.
Jak pamiętam któregoś słonecznego jesiennego dnia 1997 r. koleżanki
prawie siłą zabrały mnie autem do Lublina do profesora ordynatora Kliniki
Neurologicznej, przypasowywano mi wiele chorób, jednak padła ostateczna
diagnoza – Parkinson. Byłam zdruzgotana tym wyrokiem – jednak nie do
końca byłam przekonana co do diagnozy i choroby. Ale wyobraźnia moja
już drążyła echa przepowiedni.
Gdy byliśmy w Lublinie nie wiem jak to zrobiły – ale moje koleżanki
– po prostu załatwiły mi konsultację u samego ordynatora profesora
Zbigniewa Stelmasiaka. Po przebadaniu mnie w swoim gabinecie profesor
potraktował mnie jako królika doświadczalnego dla studentów bo miał z
nimi spotkanie (które przerwał na moje badania). Musiałam im opowiadać o
swoich przeżyciach oraz odpowiadać na pytania. No cóż sama byłam
studentką i przeprowadzałam różne testy.
Jako studentka Pedagogiki Specjalnej często spotykałam się na
warsztatach naukowych z wieloma osobami które były dotknięte różnymi
chorobami w tym i Parkinsonem – dlatego wiedziałam co to jest Parkinson
– i jakie może dawać uboczne dolegliwości i wyroki życiowe.
W drodze powrotnej do domu – koleżanki cały czas mnie pocieszały –
jak pamiętam ja mało mówiłam, cały czas przeżywałam – jakoś dziwnie nie
obawiałam się reakcji mojego męża bo wiem, że jestem jego na dobre i na
złe (jak to mąż mi zawsze powtarza).
Do Chełma przyjechaliśmy wieczorkiem. Po przestąpieniu progu
mieszkania, zauważyłam zniecierpliwienie mojego męża – co się stało, że tak
późno jesteś. Kiedy usiadłam, mój mąż spojrzał na mnie, i właściwie już bez
pytania wszystko wiedział, że coś gorzej z moim zdrowiem. Mój mąż był jak
rentgen a dedukcje miał opanowaną do perfekcji – czasami wydawało mi
się, że czyta w moich myślach. Po chwili mój mąż podszedł do mnie,
przytulił i powiedział, co by to nie było jestem zawsze z tobą, razem damy
radę. Właściwie płacząc opowiedziałam mężowi co się zdarzyło.
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Cały czas od przyjazdu z Lublina i wyroku Parkinsona prześladowało
mnie – trzeba dalej weryfikować tą chorobę – ale z drugiej strony jeżeli
jeden z największych autorytetów w Polsce stwierdził i postawił diagnozę.
Prawda prawdą – ale próbować można i należy.
Na pociechę pomyślałam sobie Parkinson zaatakował : Czekając na
los przepowiedni – można powiedzieć, że właściwie była dla mnie bardzo
łaskawa – skończyłam studia, zaczęłam pracę, poznałam wspaniałego męża,
urodziłam troje wspaniałych dzieci, i kiedy życie zaczęło mi się spokojnie
układać miałam wiele planów rodzinnych i turystyczno-podróżniczych –
przypomniał sobie Parkinson – dość tego dobrego i zaatakował. Lekarze
mówili, że jestem za młoda na taką chorobę !!!!!

Rzucam się w wir pracy –
Czując taką czułość i zrozumienie oraz pomoc męża który jest zawsze
gotowy na każde moje zawołanie (pomoc dzieci jeszcze nadejdzie wraz z
rozwojem choroby) – postanowiłam rzucić się w wir pracy – może zapomnę,
może zniweluję swoją jeszcze jakby nie do końca zdiagnozowaną chorobę
tak sobie myślałam – może wysiłkiem ją zrekompensuję.
Akurat w 1997 r. dostałam propozycję do współtworzenia szkoły
integracyjnej, filii przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chełmie – i w niej
praca z dziećmi zaniedbanymi.
Zawsze pragnęłam pracować z dziećmi specjalnej troski zgodnie ze
swoim wykształceniem. Właśnie wytworzyła się taka sytuacja, że również w
1997 r. tworzył się nowy Ośrodek „Nadzieja” w Chełmie dla dzieci
upośledzonych. Zaproponowano mi w tym Ośrodku pracę – i tak zaczęłam
swoje zmagania z dziećmi upośledzonymi i specjalnej troski. Czas pracy był
do wyboru albo w turze pory rannej albo popołudniowej, w tym przypadku
mogłam tylko w czasie popołudniowym.
Po pewnym czasie zrezygnowałam z pracy w szkole integracyjnej – i
poświęciłam się pracy w Ośrodku „Nadzieja” (oczywiście w klasach I-III
pracowałam bez przerwy). Praca z dziećmi specjalnej troski dawała mi wiele
satysfakcji a przede wszystkim komfort psychiczny. Nie przepuszczałam
jakie zaskakujące aspekty reakcji dzieci mogą mnie w pracy „Nadzieja”
spotykać – no i cały czas czujność, pokora i nauka.
Po każdych zajęciach przychodził po mnie mój mąż i zabierał mnie z
holu do domu – czułam się bezpieczniej. Mąż często pytał mnie jak sobie
daję radę w pracy, jak się tam czuję itd. Kiedyś – było to gdzieś rok mojej
pracy w Ośrodku mąż przyszedł po mnie i natychmiast wyczuł że jestem
jakaś podekscytowana – gdy przyszliśmy do domu, byłam bardzo ucieszona
i z wielkim entuzjazmem powiedziałam wiesz co Waldemar, Paweł ten mój
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podopieczny prawie po trzech miesiącach odezwał się do mnie to wielki mój
sukces – mąż spojrzał na mnie z wielkim zdziwieniem – ale po chwili szybko
dodałam on ma autyzm. Zauważyłam u swojego męża konsternację i
przesilenie emocjonalno-intelektualne, nic nie komentował, przytulił mnie i
krótko szepnął – też się bardzo cieszę.
Kiedyś mój mąż (zresztą jest osobą niekonwencjonalną i bardzo często
lubił zaskakiwać) przyszedł wcześniej do mojej pracy (nie wiedziałam o tym)
i wszedł bezszelestnie na salę w której prowadziłam ćwiczenia-zajęcia. W
pierwszej chwili nie zauważyłam go stałam tyłem do wejścia i tłumaczyłam
dzieciom ćwiczenia, nagle cała siódemka dzieciaków którym tłumaczyłam z
piskiem pobiegły w stronę drzwi i rzuciwszy się na kogoś prawie go
stratowały. W pierwszej chwili nie wiedziałam kto to jest, ale po chwili spod
sterty wydostał się mój mąż, a dzieciaki też się poderwały i jakby domagały
się zabawy. Szybko zapytałam coś ty im pokazał, mój mąż miał wiele
zaskakujących gagów ruchowych którymi prowokował, mobilizował do
pozytywnych reakcji. Wynikiem tego zdarzenia mój mąż już do końca zajęć
zabawiał zainteresował dzieciaki organizując improwizując na wesoło gry i
zabawy. Dzieciaki były wniebowzięte, później pytał kiedy on przyjdzie.
Byłam tym zjawiskiem oszołomiona – przecież mój mąż nie wiedział nawet
jakie wady i stany osobowe mają te dzieci, a nawet w jakim są wieku.
Tak na marginesie dla ścisłości, rozbierając na czynniki pierwsze zajście
mojego męża i jak sobie poradził z pensjonariuszami Ośrodka – to adekwatnie
kilka razy widziałam jak mój mąż poskramiał osoby które często swoim
zachowaniem wychodziły poza ramy kultury i przyzwoitości – tyle razy
tłumaczyłam mu nie narażaj się, świata sam nie zmienisz, szkoda zdrowia !!!
Nadszedł jednak czas aby zweryfikować swoją chorobę w innych
szpitalach – i jak dalej z nią postępować. Musiałam być pewna – cały czas
mnie to dręczyło. A tu – jakby po kryjomu ale skutecznie Parkinson coraz
mocniej i częściej rujnował mnie i moje życie – przypominał mi się na
każdym kroku.
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Nastał czas mojej turystyki leczniczej :
- szpitale, konsultacje, leczenie
- szukanie prawdy o chorobie
Nie przypuszczałam nawet, że od 1998 r. turystyka lecznicza będzie
moją codziennością, będzie wpływała na moje życie i będzie wytyczała moje
stany zdrowotne i rodzinne – i moją egzystencję.
Że będę musiała zaprzyjaźnić się z gabinetami lekarskimi, lekarzami,
salami szpitalnymi, kroplówkami, znosić z pokorą fochy pielęgniarek, a
nawet współlokatorów doli i niedoli szpitalnej wegetacji i niektórych
nawiedzonych lekarzy.
Mimo woli stałam się też królikiem doświadczalnym dla wielu lekarzy
którzy eksperymentalnie faszerowali mnie dawkami różnych leków – które
nie zawsze i w krótkim czasie sprawdzały się – dlatego próby trwały a ja
nikłam. Często rozmawiałam z Bogiem – dlaczego właśnie ja i za co i
dlaczego też cierpi mój mąż – moja rodzina.
Przedstawię teraz chronologicznie wykaz najważniejszych dla mnie
szpitali w których leżałam-leczyłam się oraz opisy ordynatorów i lekarzy
prowadzących co do oceny stanu mojego zdrowia i zalecenia do domu
leczenia kuracji farmakologicznej lekowej.
Będę też opisywała i też chronologicznie moje życie – to jest wszelkie
zmiany, postępy choroby i moją codzienną walkę z Parkinsonem.
- Dnia 18 – 29 kwiecień 1998 r. Państwowy Szpital Kliniczny Nr 4
Akademii Medycznej w Lublinie ul. Jaczewskiego 8, Klinika Neurologiczna.
Pacjentka przyjęta do Kliniki z powodu nasilającego się od 2 lat osłabienia
siły lewych kończyn z towarzyszącym drżeniem drobno-falistym kończyny
górnej. W badaniu neurologicznym stwierdzono też wzmożenie napięcia
mięśniowe lewych kończyn ze wzmożeniem odruchów głębokich i brakiem
odruchu podeszwowego. W wyniku terapii Madoparem uzyskano częściową
poprawę stanu klinicznego – zmniejszenie napięcia i drżenia. Jeszcze w
trybie ambulatoryjnym miała wykonane liczne badania diagnostyczne
(EEG, CT, MRI) które nie wykazały istotnych odchyleń od normy, toteż na
podstawie obserwacji postawiono rozpoznanie jw. Wypisana do domu i
dalszego leczenia w poradni neurologicznej.
Najwięcej trudności sprawiały mi badania rezonansu magnetycznego,
gdyż bez środków na uspokojenie nie mogłam przejść tych badań –
stwarzało to dla mnie warunki ekstremalne – ponieważ na samą myśl o tych
badaniach dostawałam napięć emocjonalnych które powodowały drgania
rąk i nóg.
Zalecenia do domu: Vinpoton 3x1, Madopar 125 pół tab. rano,
Madopar HBS 3x1, Mydocalm 3x1, Vit. E 3x1.
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- Dnia 3 – 8 listopad 1999 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Chełmie, Oddział Neurologiczny: pacjentka leczona od około
3 lat. Postępujące osłabienie i drżenie kończyn lewych, utyka na lewą nogę.
Leki jak wyżej.
- Dnia 22 – 28 lipiec 2001 r. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8 Katedra I Klinika Neurologii – ocena
choroby i dalsze leczenie. Leki jak wyżej.
- Dnia 14 – 23 marzec 2002 r. Centralny Szpital Kliniczny Wojskowej
Akademii Medycznej w Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Warszawie ul. Szaserów 128 – Klinika Neurologiczna z
Poradnią. Dalsze badania i szukanie ratunku naukowego. Też po wielkiej
znajomości tu w szpitalu przyjął mnie profesor Jerzy Kotowicz – i tak ja
jako zwykły człowiek znalazłam się na oddziale neurologii w najlepszej
klinice w Polsce. Poza lekami podstawowymi z serii Madopar podawano mi
też doświadczalnie francuski lek o nazwie Pronoran i sprawdzano jaki
będzie miał on na mnie wpływ. Pamiętam też, że miałam specjalną dietę
oraz badania krwi co 2 godz. W szpitalu leżałam tydzień, nie nudziłam się
bo często odwiedziły mnie moje koleżanki jeszcze ze studiów w Warszawie.
Po zakończeniu leczenia mój mąż zabrał mnie do domu.
- Dnia 20 – 28 październik 2006 r. Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8 Klinika Neurologii: pacjentka
leczona od 1997 r. przyjęta z powodu choroby Parkinsona z powodu
nasilenia sztywności, częstości występowania drżenia i zaburzeń
równowagi. W początkach choroby obecne było usztywnienie i
niesprawność lewych kończyn. W badaniach neurologicznych stwierdzono
cechy zespołu pozapiramidowego z dominacją sztywnienia. W ciągu dnia
występowały nasilone zespołu off. W badaniu rezonansowym głowy
uwidocznione drobne ogniska niedokrwienne w obrębie skorupy po stronie
lewej oraz znaczne zaniki korowo-podkorowe, głównie w okolicach
ciemieniowych. Po zmodyfikowaniu leczenia stan pacjentki uległ poprawie.
W stanie ogólnym dobrym została wypisana do domu. Dalsze leczenie
ambulatoryjne. Przyjmowanie leków do leczenia domowego : Madopar 125
mg (2 + 1 + 2 + 1 tab.) – (godz. 7, 11, 16, 20); Madopar HBS (1 + 1 + 0 + 2
tab. ( godz. te same); Amantix 1 tab. rano; Pridinol 2 x 1\2 tab.; Mydocalm
forte w razie wzmożenia napięcia mięśniowego. Lek Pronoran nie sprawdził
się bardzo źle się po nim czułam – został odrzucony.
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Leczenie a moja codzienna walka z Parkinsonem
- chronologia zmian w moim organizmie
- strategiczne daty wpływające na moją walkę

1997 r.
Mój organizm został poddany różnym badaniom
Od 1997 r. a właściwie po przyjeździe z wycieczki ze Stanów zaczęły
się problemy zdrowotne – więc alarmowałam świat medycyny o pomoc. No
i oczywiście natychmiast wkroczył tu sztab lekarzy (oczywiście nie wszyscy
byli kompetentni, choć wszyscy mieli na pieczątkach specjalista neurolog
większość miała też prof. lub dr. Zaczęły się badania i przeswietlenia nóg,
bioder i wszystkiego co było możliwe. Mój wujek neurochirurg profesor
Edward Zderkiewicz już w tym czasie na emeryturze ale był jeszcze
konsultantem w Szpitalu w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8 i miał tu swój
gabinet był też współtwórcą neurochirurgii w tym szpitalu – był moim
doradcą – to śmiał się i mówił, że od tych prześwietleń, to pewnie świecę w
ciemnym pokoju.
Moim pierwszym lekarzem który się mną zajął i tworzył moją dietę
farmakologiczną w Chełmie był lekarz neurolog Pani Irena Gryć – bardzo
pozytywnie ją wspominam była pełna uroku i dobroci – miała też bardzo
trafne oceny osobowościowe. Największym problemem zdrowotnym tego
okresu były stany, że zaczęłam tracić równowagę i ciągnąłem lewą nogę.
Pani Gryć właściwie tak do końca (do momentu oficjalnie ogłoszonego przez
prof. Stelmasiaka, że mam Parkinsona) nie wiedziała co mi naprawdę jest, a
może się skutecznie domyślała, bo szła (jak się później okazało) w dobrym
kierunku leczenia. Czułam, że mi bardzo współczuje bo zawsze podkreślała
że powinnam być szczęśliwa, że mam bardzo troskliwego męża, który dba o
mnie.
Pani Gryć jako pierwsza – (a należy przyznać, że dość często czy to w
jej gabinecie lekarskim czy w szpitalu gdzie leżałam na oddziale neurologii a
ona była szefową lub miała tu dyżury, czy też w różnych komisjach
zdrowotnych w których była członkiem lub szefową snuliśmy rozmowy o życiu,
wiedziała też o specjalizacji mojego wykształcenia) – określiła, że mój mąż
(jak mówiła z obserwacji) ma duży wpływ psychoterapeutyczny na mnie z
moją chorobą i zdiagnozowała ten mój stan chorobowy jako „zespół stresu
pourazowego” i żebym wierzyła w swojego męża i jego różne terapie, bo od
niego płyną pozytywne fluidy i magnetyzm – czyżby miała rację.
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Wizyta u znachorki – próby szukania pomocy
Moje wierne przyjaciółki jeszcze z lat podwórkowych dziecięcych i
młodzieńczych : Jagoda i Urszulka widziały jak się męczę z jakąś jeszcze
nieokreśloną chorobą – (bo jeszcze nie byłam u żadnego lekarza neurologa do
momentu kiedy moje koleżanki szkolne siłą zabrały mnie do Lublina na
badania) – tak sobie obmyśliły i potajemnie przed moim mężem
zaprowadziły mnie do obiecującej w tym czasie znachorki.
Znachorka ta przyjechała spory okres czasu temu z Ukrainy i szukała
docelowo lokum w Polsce do zamieszkania – i właśnie tak się złożyło, że
tymczasowo zamieszkała u starszej siostry Jagody Hani w Chełmie.
Wizyta czasowo trwała 2 godziny. Znachorka długo dumała, badała,
oglądała i oceniła, że jeszcze dotąd nie miała styczności z takim dziwnym
przypadkiem, dlatego nic nie obiecywała i nic nie doradzała – i tak nadzieja
prysła.
Tak właściwie to nie wiedziałam gdzie mnie one prowadzą – to miała
być tajemnica do momentu spotkania z tą znachorką. Tak właściwie to nie
wiem też co one i ja sobie obiecywałyśmy po tym spotkaniu. Długo później
rozmyślałam o tym spotkaniu i rozmowie z tą znachorką.

Materac który miał mnie wyleczyć
Magnetoterapia to leczenie polem magnetycznym. Z magnetoterapii
korzysta wiele działów medycyny między innymi rehabilitacja i neurologia.
Pole magnetyczne posiada specyficzne zdolności do przenikania ludzkiego
ciała. Właśnie na początku mojej choroby – jeszcze nieokreślonej mianem
Parkinsona – bardzo widoczne były moje kłopoty i trudności w poruszaniu
się oraz niekontrolowane ruchy wymachy kończynami, szczególnie nogami.
Mojej koleżanki z lat licealnych Tereski Jaślikowskiej-Sadowskiej
mama chorowała na podobną chorobę i ona chcąc mamie dopomóc a nawet
może i ją wyleczyć zastosowała w celu terapii materac rehabilitacyjny
magnetyczny (też jej ktoś tę metodę polecił).
Tereska to osoba o wielkiej kulturze i wrażliwości osobistej (choć od
pewnego czasu nie mieszka w Chełmie), to jak odwiedzała swoją schorowaną
mamę to zawsze wpadała też do mnie. Dlatego widząc moje dolegliwości i
moją niemoc fizyczną i ciągle pogłębiającą się chorobę, domniemała, że
może mi ten materac pomorze i zorganizowała i skierowała do mnie tego
Pana z materacem.
Po jakimś czasie zameldował się w moim mieszkaniu właśnie ten Pan
przedstawił się, i powiedział, że ma mi dać cały serwis leczenia czyli
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miesięcznej terapii i wtedy ocenimy jakie są postępy i czy w ogóle ten
materac będzie na mnie działał i mi pomoże w ewentualnej dalszej terapii.
Był to pewien rytuał – każde ćwiczenie wyglądało następująco : Pan
rozkładał materac który napełniała pompka, podłączał aparaturę chyba
włączał też muzykę, ja musiałam być w lekkiej sukience, kładłam się na ten
materac myśląc pozytywnie – i seans trwał chyba kwadrans.
Minął czas aktywnej codziennej miesięcznej materacowej kuracji –
terapii, Pan wykonał jakieś sobie znane badania, i ocenił, że nie było
wyraźnych wyników postępów. Byliśmy troszeczkę rozczarowani, przecież
nie była to wina urządzenia, że nie było konkretnych postępów. Po dłuższej
rozmowie z Panem mistrzem ceremonii – doszliśmy do konsensusu, że tak
właściwie nie ma sensu dalej tego ciągnąć i że w moim przypadku i mojej
rozwojowej jakiejś chorobie to się nie sprawdziło.
Na koniec zapytał czy mam chęć jeszcze to stosować, nadmienił też, że
był to wystarczający czas aby ten materac rehabilitacyjny magnetyczny dał
w moim przypadku pozytywne wyniki – bardzo ciepło podziękowałam.
Dalej los sprawiał, że dalej szukałam pomocy.

Opętana lekarka torturowała chorych w Suścu :
- poddałam się terapii wbrew swojemu mężowi
- pijawki wyssały zemnie wszelkie siły
- gdyby nie uciekła mój mąż chyba by ją udusił
Od 2000 r. byłam kierowana ze środków finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie na wczasy zdrowotne tzw. – turnusy rehabilitacyjne –
przeważnie do miejscowości Jezioro Białe i Krasnobród bo to było w miarę
blisko mojego miejsca zamieszkania – raz były Cieplice.
Gdy byliśmy na wczasach zdrowotnych (ja, mój mąż i moja córeczka
Ania) w Krasnobrodzie (było to 3 lata przed moją operacją na Parkinsona)
miałam duże trudności w chodzeniu, ale jeszcze jakoś poruszałam się bez
wózeczka, choć mój mąż wspomagał mnie w chodzeniu. W Krasnobrodzie
zainteresowała się mną i niby moją chorobą, kobieta, która mówiła że jest
lekarzem. Właśnie ta niby lekarka odcisnęła piętno w moim życiu.
Do spotkania naszego doprowadziła właścicielka ośrodka wczasowego
w Krasnobrodzie w którym żeśmy wczasowali. Na moje pytanie kto to jest
ta niby lekarz – właścicielka ośrodka odpowiedziała – właśnie że troszkę
znała tą niby lekarkę bo często tu przychodziła i jakby podbierała jej osoby
które sobie wytypowała do swoich niby badań, a dyplomu nie dostała jak sama
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opowiadała, bo nie spełniała jakiś tam warunków i norm etycznych
wymyślonych jak mówiła przez jej wykładowców specjalnie żeby ją zniszczyć –
i nie obroniła dyplomu.
Spotkanie odbyło się wieczorkiem – obecni byli : właścicielka ośrodka
ja z moim mężem, ta nawiedzona lekarka i po jakimś czasie dołączył do nas
jakiś mężczyzna okazało się, że był to mąż tej lekarki. Cały czas trwania
tego spotkania ta niby lekarka – gadała, opowiadała, cytowała, modliła się,
wymachiwała rękoma, przedstawiała, sugerowała a nawet się domagała, że
ona to wyleczy bo co to jest dla niej, a inni nic nie wiedzą tylko męczą
chorych. Mówiła, że swoich chorych raz dziennie wyprowadza do jakiegoś
świętego źródełka i oni się ożywiają – a po zatem ma opracowane skuteczne
niekonwencjonalne metody leczenia, a jej mąż leczy aparaturą.
Mój mąż jakiś czas słuchał i był cicho, aż się dziwiłam, że jest taki
spokojny. Ale myliłam się po chwili ripostował uwagami i sugestiami – co
wytrącało tą niby lekarkę z jej toku myślenia i zaczęła się denerwować,
gdzieś po 2 godzinach skończyło się spotkanie i ta męczarnia.
Mój mąż po tym spotkaniu określił tą niby lekarkę, że jest
nawiedzona i nie stabilna emocjonalnie, generalnie że jest to psychol, i że
nie powinnam z nią mieć nic wspólnego – ale napierałam aby do tej terapii
doszło, mąż zgodził się. Kiedy doszło do konsensusu – na drugi dzień mąż
wyjechał do domu z naszą córeczką Anią, a mnie ona zabrała do Suśca – ze
względu jak to mówiła na jakiś szczególny mój przypadek choroby i jej
eksperyment nawet nie chciała pieniędzy za niby tą kurację. Przed
wyjazdem jeszcze mój mąż podszedł do tej nawiedzonej lekarki, stała koło
swojego męża i powiedział, jak się coś mojej żonie stanie to cię dopadnę –
cofnęła się. Uśmiechnęłam się bo wiedziałam dobrze, na co mojego męża
stać gdy w grę wchodzi moje zdrowie.
W Suścu w budynkach jeszcze przedwojennego sanatorium a obecnie
uzdrowiska PKP, ta nawiedzona lekarka, miała wynajęte kilka pokoi i tu
zaczęła mnie leczyć, było tam też sporo innych jej pacjentów – miałam tu
być 7 – 10 dni (jak podsłuchałam rozmowę to na te jej zabawy w medycynę
ktoś ją sponsorował).
Rozpoczęłam dietę niby tą kurację. Właściwie to leczyła wszystkich
tak samo, jakie by nie mieli choroby dolegliwości : piłam olej, kuracja też
moczem, ale nie dałam się przekonać, że picie moczu mi w czymś pomorze.
Oczyściłam organizm wystarczająco, gdyż któregoś wieczora była sauna, a
później przystawiono mi 60 pijawek (i tak wkoło). Pijawki wyciągnęły ze
mnie resztki krwi i siły nie miałam siły chodzić więc leżałam. Najgorsza
była lewatywa wiadro wody wlewane przez rurkę dla oczyszczenia
organizmu.
W 5 dniu mojego tu pobytu (nie wiem skąd brałam jeszcze siły na te
eksperymenty) przyjechał do mnie niespodziewanie mój mąż. Kiedy to
niespodziewanie zobaczyłam go w drzwiach pokoju w którym mieszkałam z
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5 osobami, nie spodziewałam się i ze wstydu przykryłam się kocem miałam
dużo siniaków i ran po pijawkach. Mój mąż podszedł do mojego łóżka i
powiedział dzwonię i dzwonię nie odpowiadasz więc przyjechałem. Telefon
odpowiedziałam zabrała żeby nie przeszkadzały w leczeniu. Musiałam
bardzo biednie wyglądać – mój mąż poprosił abym wstała, a ja po prostu
nie miałam siły i prawie się zwymiotowałam, a kiedy wyjęłam ręce spod
koca widoczne były siniaki i ukłucia na moim ciele.
Mój mąż jak to zobaczył to zerwał się na równe nogi i zapytał skąd to
mam – więc mu to wszystko opowiedziałam coraz większy gniew w nim
wzbierał – w tym momencie do sali niespodziewanie weszła nawiedzona
lekarka, gdy zobaczyła mojego męża i jego wzrok natychmiast uciekła z sali
a mój mąż za nią.
Po chwili usłyszałam trzask drzwi na korytarzu i łomot. Po tym do
sali wszedł mój mąż i powiedział – ta ….. zabarykadowała się w jakimś
pokoju, co miałem drzwi wyłamać. Mąż nic już nie mówił tylko mnie
spakował, kolega wyniósł moje bagaże a mój mąż mnie na rękach zaniósł do
auta – bo nie miałam siły iść sama. Gdy prawie odjeżdżaliśmy podszedł do
nas chyba kierownik obiektu – i oznajmił – nie jest pan pierwszy który
chciał jej wlać. Po roku czasu dowiedzieliśmy się, że cała jej hochsztaplerska
misja w Suścu została zlikwidowana – i że zajęły się nią jakieś władze.
Mój mąż przez całą drogę nie odzywał się, gdy wniósł mnie do
mieszkania powiedział od kilku dni nie odbierałaś telefonu to przyjechałem,
bo coś przeczuwałem. Gdy zdjęłam bluzkę aby się przebrać, mój mąż aż
zawył, jak ty wyglądasz masz czego chciałaś.
A tak właściwie do powrotu do normy sprzed tego seansu naprawdę
wymagałam szczególnej troski. Jeszcze bardziej schudłam, nie miałam siły
chodzić przez miesiąc, organizm miałam tak zakwaszony, że musiałam brać
specjalne leki, kroplówki i krew. A kiedy zrobiłam badania krwi okazało
się, że mam 7% hemoglobiny i muszę się uczyć chodzić. Mój lekarz
rodzinny Antoni Barański, śmiał się – że taka światła kobieta, po studiach
tak się dała wkręcić, ale kto by dla choroby i ratowania się – nie zrobił
czegoś takiego jak ja.
Zresztą tę nawiedzoną lekarkę co mnie tak torturowała, zobaczyłam
po jakimś czasie przypadkowo w telewizyjnym programie publicystycznym
Ewy Drzyzgi w TVN, temat o niekonwencjonalnym leczeniu. Bardzo wielu
profesorów znakomitości medycyny polskiej wypowiadało się krytycznie o
tzw. niekonwencjonalnych metodach leczenia. Bardzo krytykowali tą
nawiedzoną za jej praktyki wręcz inkwizycyjne, nawet wyzywali ją od
nieuków – a ona stała przy swojej racji i się kłóciła.
Trudno mi cokolwiek jeszcze na jej temat powiedzieć. Ale będąc rok
później gdy doszłam do jakiejś swojej sprawności na wizycie w Lublinie w
swoim Szpitalu przy ul. Jaczewskiego 8, i tu od swojego prowadzącego
33

34

lekarza dowiedziałam się – że właśnie ta nawiedzona lekarka nie żyje.
Przystawiła sobie pszczoły i nie wytrzymała tej terapii.
To co się stało, było dla mnie nauczką na przyszłość. Jeszcze przez
długi okres czasu prześladowały mnie zmory znęcającego leczenia i twarz
wiedźmy od pijawek, lewatywy i niekończącej się dewastacji mojego ciała.

Rozpoznanie Parkinsona – dlaczego właśnie ja
Jak pamiętam któregoś słonecznego jesiennego dnia 1997 r. koleżanki
prawie siłą zabrały mnie autem do Lublina do profesora ordynatora Kliniki
Neurologicznej, przypasowywano mi wiele chorób, jednak padła ostateczna
diagnoza – Parkinson. Byłam zdruzgotana tym wyrokiem – jednak nie do
końca byłam przekonana co do diagnozy i choroby. Ale wyobraźnia moja
już drążyła echa przepowiedni.
Kiedy rozpoznano u mnie chorobę Parkinsona – nie pozostawiono
żadnych złudzeń co do terapii – leczenie tylko farmakologiczne i tylko przez
lekarzy specjalistów neurologów i pod ich całkowitą kontrolą.
Od tej chwili żadnych – znachorów, nawiedzonych, czarownic, itd.

2003 r.

Choroba – wcześniejsza emerytura
Neurolog Irena Gryć mój lekarz prowadzący namawiała mnie, żebym
ze względu na stan zdrowia a przede wszystkim na poruszanie się przeszła a
była taka możliwość na wcześniejszą emeryturę – więc przy jej wsparciu
wszczęłam postępowanie.
Następnie dnia 22 lipca 2003 r. uzyskałam orzeczenie ZUS – Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych – w sprawie choroby zawodowej.
Jak pamiętam od dwóch lat – do przejścia na emeryturę – codziennie
chodziłam do pracy i mój mąż codziennie widział i patrzył z balkonu jak idę
do autobusu a właściwie ciągnę lewą nogę i kaleczę kręgosłup. Z czasem
kiedy ta wada i dolegliwość powiększały się mój mąż zakazał mi samej
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chodzić do pracy. Tak zorganizował mi dojście i przyjście do i ze szkoły
abym nigdy nie była sama. Tak właśnie w 2003 r. przeszłam na emeryturę.

2007 r.

To był szok dla mnie :
- mojego męża potrąciła autem gdy jechał rowerem
Zastanawiałam się czy ten epizodzik wpleść w swoją narrację
dotyczącą dramaturgii związanej z moją chorobą i jej skutkami. Po walce
motywów stwierdziłam jednak, że ze względu na jego specyficzny i złożony
charakter i związane z nim dalsze perturbacje, a nawet i jeszcze ze względu
na walory poznawcze, opiszę go – może być on też pouczający.
Mojego męża pasją – poza rodziną, pisaniem i malowaniem – był
tenis ziemny i stołowy, pływanie i jazda na rowerze. Do każdej dyscypliny
posiadał sprzęt drogi i profesjonalny. Kupił sobie też wspaniały rower
sportowo-turystyczny TREK.
I tak jak zawsze, tak też dnia 30 marca 2007 r. o godz. 7 rankiem
wyjechał na przejażdżkę kondycyjną po obrzeżach Chełma – tego ranka był
przymrozek i było troszkę chłodno. Po jakimś czasie zaniepokoiłam się bo
długo go nie było.
Pamiętam bardzo dobrze ten ranek zresztą jak i cały dzień. Nagle
przeciągły dzwonek do drzwi, zdziwiłam się bo mój mąż zawsze otwierał
sam drzwi kluczem. Dzwonek dzwoni ponagla, więc sama otwieram a w
drzwiach stoi policjant z rowerem mojego męża i pyta czy tu mieszka
Waldemar Kozłowski, to pani mąż – odpowiedziałam tak.
Policjant – przyniosłem troszkę uszkodzony rower, bo pani męża
karetka odwiozła do szpitala, miał wypadek. Podczas jazdy potrąciła go
kobieta jadąca autem. Dobrze, że się zatrzymała i wezwała pogotowie i
policję i nie uciekła i nie zostawiła go. Niech się pani nie martwi, bo nic
groźnego mu chyba nie będzie ale trzeba było go zabrać do szpitala bo jest
troszkę potłuczony i ma poszarpaną skórę – i powinien go obejrzeć lekarz.
Krzyknęłam Boże i pot mnie oblał zatoczyłam się więc usiadłam
automatycznie. Policjant zaważył, że jestem niepełnosprawna nic pani nie
jest może pomóc. Jak pani męża opatrzą to na pewno go odstawią do
mieszkania – popatrzył i poszedł.
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Jak policjant wyszedł – ogarnęły mnie okropne myśli – to niemożliwe
to nie prawda, przecież mój mąż to moja ostoja – zaczęłam się denerwować,
płakać i uspakajać. Co ja wtedy przeżyłam, tak faktycznie to byłam sama w
mieszkaniu, (moja teściowa była w swoim pokoju ale była po udarze). Szybko
przedzwoniłam i przyszła moja córka Agatka. Przyszła Agatka – a ja dalej
obolała tym wypadkiem trwałam w stanie czuwania – a tu żadnych wieści.
Jeszcze tego samego dnia wieczorem (po wielu perypetiach w tym
czasie był strajk służby zdrowia w szpitalu a na oddział chirurgii prokurator
położył łapę – a mojego męża nawet nie zbadał neurolog) mój mąż znalazł się
w domu – był obandażowany, poskładany i pozszywany – a tak faktycznie
to przywiózł go mój syn Jacek swoim autem po telefonie od ojca – bo może
by jeszcze czekał na wolny pojazd.
Dla mnie był to koszmar co mi mój mąż opowiedział – co przeżył w
szpitalu. Pomimo że po tygodniu mój mąż odzyskał władność w jednej ręce,
to właściwie nie mógł jeszcze przez miesiąc całkowicie pomagać mi i
rehabilitacyjnie uzdatniać.
Najgorsze było to, że w trakcie tego wypadku ucierpiała u mojego
męża jego lewa strona która przyjęła uderzenie, a przede wszystkim głowa
która otrzymała uderzenie w lewą skroń.
W konsekwencji dalszego leczenia poszpitalnego neurolog stwierdził,
że najgorsze co wynikło z wypadku jest zachwianie równowagi od tego
uderzenia. Wystąpiło też podwójne widzenie w lewym oku, w wyniku czego
był wykonany tomograf i rezonans i specjalistyczne badania w Lublinie.
W rezultacie mój mąż musiał zrezygnować z gry w tenisa z pływania i
jazdy na rowerze. Lekarz rodzinny neurolog wspaniała Pani Małgorzata
Mierzwa stwierdziła, że mój mąż szybko wyjdzie z tego bo ma silny i
zdrowy organizm i mocny charakter z parciem na życie.
I tak powoli mój mąż, moja ostoja i nadzieja szybko zregenerował się
i mógł mnie dalej zaspakajać w mojej chorobie w moich potrzebach i moim
uzdatnianiu – i też odzyskiwałam ducha po szoku powypadkowym mojego
męża.
Jednak co najgorsze do obecnej chwili to, że cały czas jak mój mąż
musi pamiętać o zachwianiu równowagi – i przy chodzeniu stawiać szeroko
nogi.

Zweryfikowano mi Parkinsona – był nietypowy
Od 2007 r. już moją ostateczną i jakby sprawdzoną bazą dalszego
mojego leczenia a nawet wyrocznią wszelkich zmian w walce z Parkinsonem
stał się – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul.
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Jaczewskiego 8 Klinika Neurologii. Od tej pory przyjmowano mnie w tym
szpitalu na oddziale neurologii ale tylko na umówione wizyty i konsultacje
oraz sporadyczne badania laboratoryjne. Byłam też przypisana i leczona w
przyszpitalnej przychodni neurologicznej. I miałam już przydzieloną pani
dr jako stały lekarz prowadzący. Zawsze w wydawanych przez szpital
wypisach była stała wypracowana naukowo formułka, która brzmiała – w
stanie ogólnym dobrym została wypisana do domu. Dalsze leczenie
ambulatoryjne. Przyjmowanie leków do leczenia domowego : Madopar 125
mg (2 + 1 + 2 + 1 tab.) – (godz. 7, 11, 16, 20); Madopar HBS (1 + 1 + 0 + 2
tab. ( godz. te same); Amantix 1 tab. rano; Pridinol 2 x 1\2 tab.; Mydocalm
forte w razie wzmożenia napięcia mięśniowego. Lek Pronoran nie sprawdził
się bardzo źle się po nim czułam – został odrzucony (prawdopodobnie nie
został też przypisany i przyjęty do ogólnego stosowania).
Zweryfikowano też mojego Parkinsona – jak oceniono i opisano go
jest jakby nietypowy : przy normalnym Parkinsonie ataki objawiają się w
ciągłym drżeniu przeważnie rąk niestabilności sylwetki i tzw. plątaniu się
nóg czyli człapaniu wskazane są tu pomoce laska lub wózeczek.
Mój Parkinson był nietypowy dlatego bo zamiast jak wymienionych
objawów – łapały mnie ataki podczas których miałam niekontrolowane
wymachy rąk i nóg aż do bólu i prawie do utraty przytomnościświadomości. Atak powalał mnie na wersalkę i tak trzymał mnie około 3–4
godzin, byłam wtedy cała mokra i oszołomiona.
Obłożono mnie lekami był okres, że łykałam po 40 pastylek dziennie
w 10 strefach czasowych (leki podstawowe i pomocnicze). Od tego roku już
zaczęły łapać mnie okropne ataki chorobowe.

Przerażające moje ataki chorobowe
Od 2007 r. opanowywały mnie codzienne ataki chorobowe w różnych
i niespodziewanych godzinach. Były to ataki bardzo złośliwe i nieznośne
nad którymi jeżeli zaatakowały mnie nie mogłam zapanować i sama sobie
pomóc. Ilościowe od 2 do 4 razy dziennie o różnej częstotliwości, naprężeniu
ciała i sile rażenia i niektóre trwały nawet do 3 godzin.
Najgorsze w każdym ataku były niekontrolowane wymachy rękoma i
nogami które nawet sztywniały i dusiłam się z braku prawidłowego ułożenia
głowy w stosunku do tułowia – po prostu robiło się skrzywienie odcinka
szyjnego. Ratunek jedyny to – jeżeli nie byłam sama – mój mąż siadał koło
mnie i przytrzymywał mnie abym nie spadła z wersalki i przytrzymywał mi
głowę abym mogła oddychać. W tym czasie trans ataku mnie pożerał
byłam cała mokra i właściwie bez kontaktu z rzeczywistością. Czasami
instynktownie chwytałam dłońmi co popadło – przez te ataki wyrobiłam
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sobie siłę mięśni, że jak coś chwyciłam to mój mąż natrudził się aby uwolnić
uchwyt moich dłoni – chyba że atak chorobowy ustał. A gdy byłam sama i
znienacka atak mnie łapał to szybko kładłam się na podłodze albo na
wersalce i trwałam to znaczy walczyłam z atakiem. Po jakimś czasie mój
mąż panował już nad moimi atakami – dobrze, że był już na emeryturze.
Po każdym ataku moją garderobę można było wyciskać – była po prostu do
prania.
Gdy następował czas spania – choć jak byłam chora to ze względu na
ataki nie było dnia ani nocy tylko cały czas walka z chorobą – ataki mnie
męczyły. Gdy był sen, to mój mąż kładł mnie na wersalce od ściany, żeby w
razie obudzenia czuł jak będę się ruszała i abym nie spadła z wersalki i
wtedy to był alarm dla mojego męża że się przebudziłam – i walka od nowa.
Spożywanie pokarmu w moim przypadku też było wielką sztuką
manipulacyjną. Początkowo z trudem to z trudem ale sama jadłam, często
się dławiłam i dusiłam czasami aż do uraty tchu życia wtedy na odgłosy
alarmowe mój mąż przybiegał i doprowadzał mnie do życia. Od kiedy mąż
zauważył moje anomalia z jedzeniem zabronił mi jeść samej i asystował mi
przy każdym jedzeniu – po prostu mnie karmił. Kiedy miałam wielkie
kłopoty z jedzeniem i kiedy przy ataku trafiałam ręką z łyżką i z pokarmem
lub z kanapką w czoło, ucho lub szło to na podłogę, albo się dusiłam
zdarzało się że zwróciłam. Mój mąż zauważył, że neutralną godziną kiedy
mało mnie ataki atakowały był czas między 23 a 24 to wtedy mnie spokojnie
karmił jak i to zawiodło to w latach 2010 – 2012 przeszliśmy tylko na
pokarmy płynne typu NUTRIDRINK, FORTIMEL i inne – które kupował
dostarczał mój syn Jacek – przeważnie z apteki.
Moje zmagania w kuchni gotowanie, smażenie itd. może i było dość
dobre w początkowej fazie choroby, ale kiedy traciłam równowagę, kuchnia
stała się też dla mnie wielkim zagrożeniem. Często ratując się przed utratą
równowagi w kuchni łapałam się co popadnie – i tak chwyciłam czajnik i
poparzyłam się, chwyciłam garnek z makaronem wszystko poleciało na
mnie i na podłogę. Mój mąż to zauważył i zabronił mi samej gotować a po
zatem miałam zakaz samej zbliżania się do kuchni gazowej.
Kąpiel też była moim utrapieniem i mycie też, często rozlewałam
wodę w koło. Mój mąż mnie cały czas pilnował bo to tu nie zakręciłam
wodę, tu nie zagasiłam światła lub gazu. Mój mąż ograniczył ciśnienie wody
w kranach, wprowadził światło czujnikowe i zakręcał gaz. W całym domu
zainstalował uchwyty, w łazience w kabinie przyścienne siedzenie i
podwójne uchwyty w łazience i ubikacji. Kiedy mój mąż wychodził z
mieszkania i zostawałam sama – to był czas nie więcej jak dwie godziny
samej – to zakręcał wszystko co się dało, ale przed wyjściem robiłam siku
itd. Pani Mierzwa mój neurolog dawała mi takie nalepki więc rozlepiłam,
pamiętaj : zakręć wodę, zakręć gaz, zagaś światło – ale często zapominałam.
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Często ataki łapały mnie znienacka poza domem : min na wizycie u
lekarza, na spotkaniach, i innych wizytach lub wyjściach. Po pewnym czasie
ze względu na sensacyjny spektakl każdego ataku w różnych miejscach
ograniczyłam wyjścia z domu, chyba że do takich gdzie byłam bezkolizyjna.
Okrutne ataki chorobowe trwały od 2007 r. do 2012 r. (do przełomu
w walce z Parkinsonem i operacji) i można by było je właściwie podzielić na
3 okresy czasowe 2007 – 2008 lekkie, 2008 – 2010 ciężkie, 2010 – 2012
okropne.
Ataki bardzo wyniszczyły moje zdrowie pod koniec 2012 r. ważyłam
35 kg. Kiedy chodziłam na okresowe badania mammograficzne, to moje
piersi wyglądały jak dwa chude placki. Zawsze pani badająca miała kłopoty
z ich uchwytem – była to sytuacja bardzo przykra ale i zabawna.
Mój mąż mi zawsze powtarza i tak cię kocham i że jestem darem dla
niego od Boga. Ale, Ale – mój mąż to humor, siła, zdrowie i seks – do
ataków było wspaniale z seksem – w czasie ataków a właściwie do 2012 r., to
mój mąż wyprawiał akrobatyczne figury abyśmy się seksowali, opracował
nawet nowe ćwiczenia cielesne z seksem – teraz się z tego śmiejemy.
Moje ataki i moja bezradność na nie doprowadzała mnie do szału i do
utraty zmysłów, jak odzyskiwałam świadomość po nich i widziałam jak mój
mąż się przy tym męczy – zawsze mówiłam mu oddaj mnie gdzieś będziesz
miał spokój odpowiedź była tylko jedna. Tu przekleństwo K…. – zamknij
się jesteś moją żoną na dobre i na złe czy nie – jestem agent Nr 1 czy nie –
jestem wojownikiem czy nie – basta !!!!

Moje tzw. blokady
Od początku mojej choroby Parkinson rozwalał moje zdrowie i cały
czas się rozwijał. Tak faktycznie sama nic nie mogłam zrobić i sobie
poradzić z chorobą a z atakami szczególnie. Byłam uzależniona i cały czas
się uzależniałam od osoby drugiej i pomocy osoby drugiej – i tak właściwie
tą osobą na każde zawołanie był i jest mój mąż.
Jestem osobą z natury łagodną, pogodna i uległą na wszelkie dobre
rady i skuteczną pomoc. Ale rozwój choroby i napięcie mięśniowe zwłaszcza
podczas ataku przerastały maje wyobrażenie i wprowadzały mnie jakby w
stan hipnozy, transu ataku. Niekiedy będąc w tym stanie życie toczące się
wokół mnie przedstawiało mi się jakby w innym wymiarze rzeczywistości.
Podziwiałam swojego męża o cierpliwość do mnie. Jak pamiętam – po
każdym ataku choroby gdy dochodziłam do świadomości – tyle razy
mówiłam mu oddaj mnie do domu starców, po prostu wyrzuć mnie.
Mój mąż o wielkim temperamencie czasami wybuchał – a przy mojej
chorobie zawsze powtarzał muszę się nauczyć cierpliwości bo każde moje
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złe zachowanie odbija się na moim komforcie psychicznym i moją bardzo
negatywny wpływ na moją żonę – szczególnie na jej tzw. blokadę.
Mój mąż od początku choroby zanim się w nią wkomponował – często
krzyczał nie wyrabiam się z wieloma sprawami – a ja jak on mówił
blokowałam się psychicznie jak to by był protest na krzyki mojego męża i a
ja brałam to za upokarzanie mnie. Mój mąż też się uczył nowej sytuacji
zaczął ją rozumieć i właściwie podporządkowywał cały swój czas do moich
obowiązków. Często było to niezależne automatyczne, nawet nie
odczuwałam tego, że jakby mnie nic nie obchodziło co mój mąż robi – ma
być na moje zawołanie i już.
Wracając do mojej blokady która trwała czasami tydzień – można to
tak określić – był to czas w którym żyłam ale jakby za karę i w sprzeciwie
do mojego męża który krzyczał przy mnie nie ważne na co i na kogo ale
podnosił glos.
Mój mąż podczas blokady musiał łagodnością spokojem i różnymi
sposobami wytrenowanej przez siebie terapii perswazji – tak można
określić rozmrażał mnie aż do wprowadzenia mnie w stan normalności czyli
mojej rzeczywistości mimo stanu choroby. Blokada się powtarzała i proces
odnowy od początku – i tylko zaparcie, ciągła praca nad sobą i terapia
komfortu psychicznego mojego męża doprowadziła do zniwelowania moich
blokad.
Wypracowaną metodą przez mojego męża – aby ograniczyć czas
trwania mojego nerwicowego ataku czy blokady podczas których często
dostawałam plam na ciele albo skorupy na głowie jak ciemieniucha. Mój
mąż sprowadzał mnie do rzeczywistości, stosując też trening autogenny
Schultza, MANUPUNKTURĘ lub tzw. trzymania bioenergoterapeutyczne.

Mój mąż lekarzem pierwszego kontaktu
Mój mąż to osobny wielki poemat ma wyjątkowe zdolności leczniczego
oddziaływania i uzdrawiania. Ukończył Akademię Wychowania Fizycznego
jest nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem II klasy. Posiadł też
umiejętności gimnastyki korektywnej, masarzu i zakresu rehabilitacji. Cały
czas się dokształca – wziął sobie za honor i ambit uzdatnienia mnie.
Mój mąż dedukcję opanował do perfekcji, wystarczy, że spojrzy na
mnie (czy innych) i wszystko na ten temat wie. Czasami wydaje mi się, że
odczytuje moje myśli (lub rozmówcy). Bardzo dobrze się czuje w jego
obecności, jego fluidy promieniują na moją witalność, wtedy jeszcze
bardziej odżywam. Mogę też stwierdzić, że pomimo, że każdy ma swoją
gwiazdę – to właściwie żyję dzięki mojemu mężowi.
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Mój mąż doprowadził do perfekcji takie formy uzdatniania mnie w
walce z Parkinsonem, jak: taniec, masowanie, przytulanie, adorację, terapię
słowną, spacery, przyrodę – a też nawet a można przede wszystkim jak są
możliwości – to SEKS – i tu sferę emocjonalną i motywacyjną. Nawet kąpiel
i jedzenie doprowadził, że przybrały formy zdrowej terapii. Mój mąż
wymaga od siebie bardzo dużo ale i chce zawsze być profesjonalistą.
Przeszłam dużo operacji w Lublinie. Więc musiałam zgłaszać się do
przechodni chirurgicznej przyszpitalnej w Chełmie na zmiany opatrunków,
zastrzyki, zdejmowanie szwów itd. Kiedyś chyba nawet był to pierwszy raz
jak mój mąż zawiózł mnie do szpitala w Chełmie na zastrzyk, zdjęcie szwów
i zmianę opatrunków. Wszystko wydawałoby się pięknie, ale kiedy na drugi
dzień, mój mąż jak zawsze sprawdzał moje wszystkie newralgiczne miejsca
operacyjne – bo to jest poważna sprawa bo każda operacja to elektrody
wszczepiane w mózg wiec czaszka była otwierana i stymulatory nad
piersiami pod skórą. Ważne żeby nic nie ropiało i nic z głowy nie wystawało
to bardzo delikatna sprawa. A tu mój mąż zauważył chirurgiczną niebieską
nitkę wystającą z głowy z miejsca gdzie była wszczepiana operacyjnie
elektroda do mózgu – czyli wszystkiego lekarz nie usunął. Mój mąż zsiniał,
powoli wziął najlepszą latarkę nałożył rękawiczkę wziął pęsetę odkaził ją i
oceniwszy sytuacje chwycił za wystający koniec i powoli wyciągnął całą
nitkę która była bardzo skręcona – okazało się że miała prawie 10cm.
Po tym zdarzeniu mój mąż się bardzo zadumał i powiedział, tyle razy
asystowałem tobie i patrzyłam jak pielęgniarki lub lekarze wykonują te
wszystkie czynności. Dlatego od tej pory zamiast snuć się po szpitalach i
czekać godzinami sam będę to wszystko wykonywał. W aptece kupił zestaw
do zdejmowania szwów, cały zestaw bandaży, opatrunków, plastrów,
środków odkażających i dezynfekujących itd.
Oczywiście do każdej akcji oględzin moich pooperacyjnych skutków, i
żeby było higienicznie mój mąż bardzo starannie się przygotowywał. Miał
zawsze pod ręką dobrą lampkę nocną, rękawiczki, chirurgiczne szczypczyki
i nożyczki, opatrunki, płyn do dezynfekcji itd. – bardzo ciekawie i wnikliwie
zawsze obserwowałam poczynania medyczne mojego męża – po tym fakcie
sam już wszystko wykonywał.
Mój mąż pilnował też i dozował leki wg wskazań lekarzy. Ale gdy się
zaziębiłam czy miałam gorączkę lub inne dolegliwości nie neurologiczne
mąż zawsze nawet bez konsultacji z lekarzem rodzinnym trafnie kupował
leki medykamenty i leczył mnie i nigdy nie chybiał.
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2012 r.

I grupa niepełnosprawności
Neurolog Irena Gryć, jako mój prowadzący lekarz spowodowała, że
dnia 27 maja 2008 r. stanęłam przed komisją i Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania Niepełnosprawności w Chełmie – zaliczył mnie do I grupy.
Następnie dnia 22 marca 2013 r. Orzeczenie ZUS – lekarz orzekający
z ZUS przybył z wizytą do mojego mieszkania – w trakcie konsultacji
lekarza orzecznika otrzymałam I grupę niepełnosprawności i oceniono mnie
jako niezdolna do samodzielnej egzystencji.
Orzeczenie lekarza ZUS o I grupie, przydało mi się do wszczęcia
postępowania w uzyskaniu choroby zawodowej.

Małgorzata Mierzwa lekarz neurolog – rozkazała
Gdyby nie wizyta u mnie w moim mieszkaniu Małgorzaty Mierzwy
lekarz neurolog chyba by mnie te ataki udusiły. Najważniejszym zwrotem
w moim życiu była zima, a konkretnie marzec 2012 r. (tak też Pani
Małgorzata Mierzwa od tej chwili stała się moim lekarzem specjalistą).
Właściwie neurolog Małgorzata Mierzwa była naszym lekarzem
rodzinnym. Leczyła moją teściową po udarze i mojego męża po wypadku,
kiedy kobieta potrąciła go autem gdy jechał na rowerze. Oczywiście
spotkanie zainicjował mój wspaniały mąż (po tym jak właściwie neurolodzy
specjaliści z Lublina którzy opiekowali się mną moim zdaniem i mojego męża
który towarzyszył mi we wszystkich moich wizytach – byli bezradni, a może
wpadli w rutynę aby mnie dalej tylko tolerować, dlatego może nie było też
sensu dalej jeździć i się denerwować). Każdy ma prawo szukać prawdy.
Wracając do meritum sprawy – tak więc w połowie marca 2012 r.
wieczorem po godzinie 20 w mieszkaniu zjawiła się Pani Mierzwa – akurat
w tym czasie, jak trans ataku mnie pożerał byłam cała mokra i właściwie
bez kontaktu z rzeczywistością (jak wygląda atak już opisałam).
Jak mi opowiadał mój mąż – kiedy Pani Mierzwa weszła do pokoju ty
wiłaś się w ataku chorobowym. Jeszcze takiego czegoś nie widziałem
(opowiadał mój mąż) – Pani Mierzwa nie odrywała od ciebie wzroku, jakby
wytrenowanie usiadła na krześle przy stole i dalej też jak w transie cały
czas patrzyła na ciebie i to całe zjawisko – nawet nie mogłem jej tego
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przerwać więc tak stałem i patrzyłem na to wszystko – z asekuracyjnym
aspektem na ciebie. Gdzieś tak po 20 minutach Pani Mierzwa nagle
spojrzała na zegarek i powiedziała – muszę już iść – ale przyjdę jutro
wcześniej i bez względu na wszystko ustawię leczenie – dobrze odrzekłem.
Faktycznie na drugi dzień przyszła Pani Mierzwa gdzieś o godzinę
wcześniej (wspomniała, że żałuje że tego wczorajszego ataku nie nagrała na
komórkę był by to wspaniały pokaz dla studentów medycyny z którymi ma też
kontakt) – ja w tym czasie byłam jakby to powiedzieć raczej w słabej
kondycji tak fizycznej jak i umysłowej. Po krótkiej rozmowie Pani Mierzwa
przystąpiła do badania – gdzieś po dwóch godzinach napisała mi cały
konspekt wykaz przyjmowania leków i inne zalecenia co do choroby – od
godziny 6 do godziny 22 brałam w strefach czasowych około 40 tabletek
dziennie wszystkich leków i pomocniczych (nazwa leków podstawowych jak
wyżej). Zaczęłam też po jakimś czasie odczuwać postępy w swojej chorobie,
cieszyłam się bardzo, jedne napady odpuszczały a inne folgowały.
Jak pamiętam – latem 2012 r. – mój mąż miał termin wizyty do Pani
Mierzwy i wziął mnie ze sobą. Tej wizyty nie zapomnę, bo ona była moim
zwiastunem do nowego życia. W czasie wizyty Pani Mierzwa była bardzo
zadowolona z mojego stanu zdrowia – na koniec wizyty powiedziała (jest
opracowana nowa metoda leczenie mim Parkinsona metodą wszczepiania
elektrod w mózgu) i zapytała mnie czy może bym się poddała takiej operacji
w Lublinie bo powstał tam bardzo nowoczesny ośrodek który stworzyła i
operuje dr Małgorzata Obszańska – ja jakoś negowałam to wszystko. Na to
Pani Mierzwa wybuchła – i zaczęła stanowczo i głośno mówić. Na początku
zeszłego roku przywieźli do mnie na wózku 83 letniego pacjenta chorego na
Parkinsona doradziłam mu operację właśnie u Pani dr Obszańskiej w
Lublinie. Na początku tego roku ten pan przyszedł do mnie sam z laseczką i
podziękował – był operowany właśnie w Lublinie. A pani jest jeszcze młodą
kobietą i nie chce pani zmian. Jeszcze posypały się gromy i presja na
operacje. Na koniec recepty i do domu. Mój mąż nie komentował tego
zajścia – w domu tylko zapytał i co z operacją – jednak zgodziłam się
poddam się operacji. Później dziękowaliśmy Pani Mierzwie a nawet
zaprzyjaźniliśmy się – i to trwa do obecnej chwili. Od tamtej chwili jest też
moim lekarzem.
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2013 r.

Dr Katarzyna Obszańska – moje nowe życie
- elektrody w mózgu, stymulatory nad piersiami
Od 2013 r. ponownie już pod nazwą Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8 Klinika Neurochirurgii i
Neurochirurgii Dziecięcej – staje się moją oazą zdrowia i nadziei na lepszą
egzystencję. A to dzięki słynnej już bazie jaką stworzyła tu dr Katarzyna
Obszańska i metodzie walki z Parkinsonem za pomocą operacji na mózgu.
Czyli wszczepienie po elektrodzie do każdej półkuli mózgowej i po
stymulatorze nad każdą piersią a wszystko to jest schowane pod skórą dla
bezpieczeństwa. Elektrody są wszczepiane na stałe natomiast stymulatory są
wymienia co jakiś czas – tak faktycznie to każdy stymulator powinien
wytrzymać przynajmniej 3 lata. Nie każdy pacjent chory na chorobę
Parkinsona może zostać zakwalifikowany do operacji.
„Zabieg DBS–STN w chorobie Parkinsona jest niezwykle efektywny.
Pozwala na istotną poprawę sprawności ruchowej, zmniejszenie sztywności
mięśni, drżenia rąk i spowolnienia ruchowego, a także redukcję dyskinez i
okresów „wyłączeń”. „Jest to zabieg głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu
choroby Parkinsona”.
„Zabieg DBS polega na wszczepieniu elektrod stymulujących do
struktur podkorowych – najczęściej do jądra niskowzgórzowego (subthalamic
nucleus, STN), rzadziej do części wewnętrznej gałki bladej (internal globus
pallidus, GPi) lub jądra brzusznego pośredniego wzgórza (ventral intermediate
nucleus, VIM)”.
Zgodnie z rozkazem Małgorzaty Mierzwy mojego lekarza neurologa.
Pod koniec lata 2012 r. było wtedy bardzo ciepło i słonecznie zameldowałam
się po uprzednim telefonicznym zarejestrowaniu się w Szpitalu Nr 4 w
Lublinie ul. Jaczewskiego 8 – w przyszpitalnej przychodni neurologicznej.
Cały czas – we wszystkich moich eskapadach medycznych towarzyszył mi
mój mąż Waldemar.
Do pokoju w którym urzędowała Pani dr Katarzyna Obszańska
weszłam razem z moim mężem. Jak zapamiętałam – Pani dr była
uśmiechnięta i miła. Na początku rozmowy zapytała czy dalej jestem
zdecydowana na zabieg – odpowiedziałam tak.
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Pani dr obejrzała mnie dokładnie, następnie padło wiele pytań na
koniec powiedziała ja mam tyle, właściwie w mojej ocenie kwalifikuje się
pani do operacji ale jeszcze przedtem konieczna jest konsultacja i
akceptacja u Pani psycholog.
Mieliśmy szczęście bo jeszcze w tym samym dniu zameldowaliśmy się
pod wskazany gabinet u Pani psycholog. Przyjęła mnie powiedziała jest luka
więc możemy przeprowadzić badania. Musiałam być sama w gabinecie,
więc mój mąż wyszedł. Nie wiem ile to trwało ale było dość długo, było wiele
pytań jakiś badań, testów itd. Po tym wszystkim musiałam wyjść z gabinetu
i poczekać w holu. Po chwili Pani psycholog wyszła z gabinetu z plikiem
papierów i powiedziała zaraz przyjdę proszę poczekać.
Poszła a ja nie wiem czego zaczęłam się troszkę denerwować (a przy
badaniu u Pani dr i psycholog byłam bardzo spokojna). Siedzimy w holu
który znajduje się w częściach piwnicznych gmachu szpitala cisza nikt nie
chodzi wkoło gabinety. Czekamy ja cicho będzie operacja czy nie będzie –
poczekajmy mówi mój mąż, ale z tego co zauważyłem nie było negatywnych
fluidów obu Pań. Po jakimś czasie przyszła Pani psycholog wezwała mnie
do gabinetu – jak wyszłam z gabinetu uśmiechnięta, mój mąż powiedział no
to będzie operacja. Dodałam zawiadomią nas o dogodnym terminie na
operację – to teraz do domu.
Jeszcze tu sympatyczny aspekt do tej sprawy. Tak w rozmowie i z
Panią dr Obszańską jak i Panią psycholog zapytałam, czy znają profesora
Edwarda Zderkiewicza. Od obu Pań takie same zapytanie a dlaczego pani
pyta – bo to mój wujek – odpowiedziały tak. Padły jeszcze bardzo miłe
słowa o wujku, że razem pracowali-współpracowali i że wujek wspomagał
ich naukowo w ich karierze itd. Byłam bardzo zadowolona i mój mąż też.
Tak rozpoczęła się moja wielka przygoda po nowe życie do mistrzyni
dr Katarzyny Obszańskiej – tak też polubiliśmy ją na dobre i na złe. Teraz
z perspektywy czasu – mogę ocenić, że była to chyba moja najważniejsza
decyzja i przygoda w tym czasie w moim życiu w walce z Parkinsonem i że
właśnie spotkałam i tu trafiłam do dr Obszańskiej.
Choroba mnie tak wyniszczyła i sponiewierała, że gdy w lutym 2013 r.
przyjechałam do szpitala w Lublinie oddział neurochirurgii na operację
wszczepienia elektrod w mózgu – ważyłam 35 kg. Jak leżałam w sali
szpitalnej w oczekiwaniu na operację i gdy pielęgniarki zakładały mi
kroplówki i jak w tym czasie złapał mnie piekielny atak (opisywałam go już
wcześniej) to chodziły mi i ręce i nogi i zrywałam kroplówki rurki i igły
które raniły mi ręce do krwi – wybawieniem tego był koniec ataku – często
przytrzymywał mnie mój mąż który cały czas był przy mnie.
Gdy łapał mnie atak lub tzw. blokada i stan dochodził do punktu
kulminacyjnego, to tak właściwie jakbym traciła poczucie świadomości i nie
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kontaktowałam – wtedy w zależności od napięcia i siły ataku lub blokady
wydawałam dziwne dźwięki, można je określić jakby jęki, chrapanie, łkanie
lub dziwny śmiech. Mój mąż pierwszy raz zauważył te dźwięki jakie wydaję
w 2008 r. a będąc przy mnie cały czas porównywał je i po pewnym czasie
doprowadził do ich rozszyfrowania i zrozumienia (bo ja w tym czasie nie
kontaktowałam) – w tym wszystkim gorszy był atak bo powodował większe
spustoszenie w moim organizmie. A że atak trwał do 3 godzin a blokada do
tygodnia – a w tym czasie zachodziły przecież procesy życiowe, to mój mąż
musiał na to reagować i mi pomagać nawet jak ja nie kontaktowałam – on
wiedział co ma robić.
Nawet Pani dr Obszańska w szpitalu kilka razy pytała mnie – Pani
Mario co to za dźwięki Pani wydaje, co Pani jest. Wraz z wszczepieniem mi
elektrod natychmiast znikły moje ataki i blokady, a do obecnej chwili nie
łykam ani jednej pastylki leków – a łykałam nawet do 40 dziennie.
W szpitalu tym ogółem podczas mojego leczenia przeleżałam prawie 8
miesięcy. Codziennie rano przyjeżdżał do mnie do szpitala mój mąż: Bus
Chełm – Lublin 7.15 (i około 20-30 minut marszem i już sala szpitalna), i
odjeżdżał wieczorem: Bus Lublin – Chełm 19 lub 19.30. Bardzo pomagał mi
przy chorobie i życiu szpitalnym pomimo, że nie narzekałam. Wszystkie
zmiany pielęgniarek a nawet dyżurujący lekarze znali już mojego męża.
Pamiętam, że latem 2014 r. pierwszy raz zasłabł w szpitalu. Panie
pielęgniarki doprowadziły go do życia, w kilka miesięcy później był drugi
raz (i już się nie powtórzyło). Miał mało wody w organizmie a często nawet
nie brał ze sobą butelki z wodą – zauważyły to panie pielęgniarki – i
powiedziały, że będą sprawdzać jak nie będzie miał dużej butli z wodą to
nie wpuszczą go na oddział.
Właściwie w szpitalu (do operacji) byłam i leżałam jak bidula, chuda
bez apetytu, mało jadłam, łapały mnie ataki – mój mąż to wszystko widział
i przeżywał. Często byłam w okropnym stanie, że jak mój mąż wychodził z
sali i śpieszył się na Bus do Chełma to pewnie miał koszmarne myśli i nie
był pewny co jutro tu zastanie i co zemną.
Moi przyjaciele i znajomi zawsze mi powtarzają. Twój mąż jest nie do
zajechania, on jest typem wojownika i nie ma przeszkód dla niego.
Gdy przebywałam leżałam w szpitalu, często odwiedzał mnie w sali
szpitalnej mój wujek profesor Edward Zderkiewicz. Zawsze był wesoły,
uśmiechnięty i pocieszał mnie. Mówił Marysiu nie martw się jesteś w
bardzo dobrych rękach nic ci nie grozi, wtedy robiło mi się raźniej i wesoło.
Zauważyłam też, że wujek był bardzo lubiany i szanowany przez personel
szpitala, po mimo, że już nie pracował był na emeryturze – to jednak był
bardzo mile i szacunkiem tu przyjmowany.
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Do Lublina na samym początku leczenia i mojej przygody medycznej
przyjeżdżaliśmy wraz z moim mężem pociągiem a do szpitala autobusem
lub taxi. Później częściej woził nas Bus, na moją prośbę kierowca podwoził
nas pod szpital. Gdy miałam większe trudności z poruszaniem się mój Syn
Jacek kupił samochód i woził nas autem. Gdy nie mógł to woził nas kolega
następnie mój zięć Michał. Kilka razy ze względu na stan pooperacyjny z
Lublina do Chełma dla bezpieczeństwa wracaliśmy karetką ze szpitala.
Gdy mój mąż przyjeżdżał do mnie do Lublina do szpitala to w tym
czasie w mieszkaniu do wieczora zostawała moja siostra Halina. Natomiast
po południu mieszkaniem zajmowała się moja córka Agata do przyjazdu
mojego męża z Lublina. Jak codziennie trzeba było doglądać moją chorą
teściowę Danutę (pomimo, że do niej przychodziła opiekunka) i naszego
kochanego pieska suczkę foksteriera wabiła się Taja.

Wreszcie upragniona operacja :
„Operacja odbyła się w lutym 2013 r. założono elektrody do DBS
obustronnie. Ze względu na infekcję implantu w czerwcu 2013 r. usunięto
elektrodę i stymulator po prawej stronie z powodu ropienia”.
Zamiarem pierwszej w\w operacji było za jednym razem wszczepić
obie elektrody i stymulatory i tak się stało. Jednak pech chciał, że cały
zestaw z prawej strony w kilka miesięcy później został usunięty z powodu
ropienia – nastąpił czas odbudowy i zlikwidowania ropienia. Elektroda i
stymulator po lewej stronie cały czas działał prawidłowo.
Mimo tego, że jakiś czas pracowała tylko lewa strona półkuli. To
zauważyłam, że mój organizm zaczął się odbudowywać i zaczęłam łapać
wagę i życie. Nie było żadnego ataku ani blokady. Zaczęłam powoli bardzo
powoli przypominać sobie normalne funkcje życiowe i je rozbudowywać.
Pomyślałam – Myślę Boże : ja się już nie trzęsę, nie mam też ani
ataków ani blokady, Boże czy to prawda czy to cud, niech już tak będzie.
W 2014 r. i 2015 r. ponowne operacje po prawej stronie nie powiodły
się ropienie dalej szalało – okres wyleczenia ropienia.
Przed tą operacją Pani dr powiedziała Pani Mario ta operacja musi
się powieść dopracowałam wszystkie elementy do perfekcji (pierwszy raz mi
się coś takiego przydarzyło). Dnia 9 lutego 2016 r. – czwarte podejście było
szczęśliwe wszystko poszło dobrze – założenie elektrody i stymulatora po
stronie prawej. Przebieg bez powikłań rana pooperacyjna goi się
prawidłowo. Wreszcie pech przezwyciężony.
Pani dr zaleciła jak zawsze do domu – dbać, obserwować i jak coś to
meldować – na koniec powiedziała na pewno będzie dobrze.
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Przy każdej mojej operacji pod drzwiami sali operacyjnej wartowali
mój mąż i moja córeczka Anna – wyobrażam sobie co oni przeżywali – ale
wszystko się dobrze szczęśliwie skończyło. Dlatego jestem wszystkim bardzo
wdzięczna.
Teraz wyobrażam sobie co czuł obecny przy każdej mojej operacji
mój mąż i moja córeczka Ania. Ja umierałam ze strachu i oni też ze mną.

Jak wyglądała moja każda operacja :
Na początku zabiegu na głowę chorego zakłada się specjalną ramę
stereotaktyczną. Jest ona przytwierdzona – przykręcona śrubkami – do
czaszki i stanowi pewną niedogodność, ale z reguły nie jest bolesna. Użycie
tej ramy gwarantuje precyzyjne wprowadzenie elektrody do miejsca, gdzie
powinna się ona znaleźć. Trajektorię przebiegu elektrody wyznacza się na
podstawie komputerowego nakładania obrazów wcześniejszego badania
rezonansu magnetycznego głowy i wykonanej już w ramie stereotaktycznej
tomografii głowy bezpośrednio przed zabiegiem.
Przez większą część zabiegu DBS pacjent pozostaje przytomny, w
pełni świadomy wszystkich wykonywanych czynności. W czasie operacji,
podczas wprowadzania elektrody i sprawdzania efektu działania impulsów
elektrycznych konieczna jest bowiem współpraca chorego z lekarzami.
Zespół specjalistów uczestniczących w zabiegu jest wielodyscyplinarny neurochirurg wykonuje zabieg, neurofizjolog (neurolog) ocenia zapis
uzyskany z wprowadzonych elektrod, neurolog (zwykle ten sam, który
kwalifikował chorego do zabiegu) monitoruje efekt kliniczny, a anestezjolog
znieczula chorego.
W czasie operacji chory pozostaje w pozycji półleżącej. Na początku
zabiegu neurochirurg nawierca niewielki, ok 15 milimetrowy otwór w
czaszce. Następnie dzięki specjalnemu oprzyrządowaniu połączonemu z
ramą stereotaktyczną neurochirurg wprowadza cienką wiązkę elektrod po
wyznaczonej wcześniej trajektorii. Wprowadzanie elektrod jest bezbolesne.
Podczas ich stopniowego wprowadzania sprawdza się zapis czynności
komórek nerwowych z tego obszaru mózgu, co pozwala na bardzo
dokładną lokalizację wybranego celu (np. jądra nisko-wzgórzowego).
Uzyskany zapis czynności komórek nerwowych po wprowadzeniu
elektrody. Następnie dokonuje się klinicznej oceny efektu działania każdej z
nich włączając stymulację i zwiększając jej parametry aż do ustąpienia
objawów parkinsonowskich. Neurolog ocenia poprawę w zakresie drżenia,
sztywności i spowolnienia ruchowego a także obserwuje chorego pod kątem
ewentualnych objawów ubocznych stymulacji (podwójne widzenie,
problemy z mową, skurcze mięśni). Dlatego tak ważna jest współpraca
chorego w trakcie zabiegu i wykonywanie poleceń lekarzy.
Stan OFF i znaczne nasilenie objawów ruchowych umożliwia
dokładną ocenę poprawy po włączeniu prądu. Dzięki temu można wybrać
48

49

tą elektrodę, która daje najlepszy efekt kliniczny i nie powoduje objawów
ubocznych. Podczas klinicznej oceny efektu działania wprowadzonej
elektrody neurolog ocenia poprawę w zakresie drżenia, sztywności
mięśniowej i spowolnienia ruchowego. Ten etap zabiegu wymaga ścisłej
współpracy pacjenta z lekarzem. Ważny jest bowiem nie tylko korzystny
efekt działania elektrody ale i występujące ewentualne objawy uboczne
stymulacji.
Po dokonaniu wyboru elektrody pozostałe są usuwane. Elektroda jest
unieruchamiana w mózgu a następnie w miejscu, gdzie wychodzi z czaszki.
Dalsza część operacji polega na połączeniu elektrody z łącznikiem
umieszczonym pod skórą wzdłuż przebiegu mięśnia mostkowoobojczykowo-sutkowego i wprowadzeniu baterii stymulatora pod skórę w
okolicy obojczyka. Ta część zabiegu wykonywana jest w płytkim
znieczuleniu ogólnym. Po powrocie na salę chorych należy powrócić do
zwykłego dawkowania leków przeciwparkinsonowskich i przyjąć kolejną
dawkę leku zgodnie z ustalonym godzinowym harmonogramem.

2016 r

Pierwsze Konsultacje pooperacyjne z Panią dr
Kiedy zgodnie z zaleceniami Pni dr Obszańskiej – jakoś z początku
lata 2016 r. po (kilku miesiącach po ostatniej operacji) zameldowałam się po
uprzedniej rejestracji w poradni jak zawsze na konsultacji u Pani dr
Obszańskiej – Pani uśmiechnęła się i powiedziała, cieszę się że to już koniec.
Następnie Pani dr obejrzała mnie i stwierdziła, że jest bardzo dobrze,
stwierdziła też że nawet przytyłam i dobrze wyglądam. Powiedziała też, że
mam bardzo mało ubocznych wad pooperacyjnych związanych z chorobą
Parkinsona.
Wyjęła też urządzenie i razem z Panią Justynką Socha (specjalista
spraw elektronicznych), ponastawiały mi stymulatory i przeszkoliły mojego
męża jak ma sprawdzać stymulatory czy jeszcze działają i jak ten przyrząd
działa – i dostaliśmy go do domu.
Zapytałam Panią dr czy w dalszym ciągu mam brać leki – Pani dr
odpowiedziała jest tu Pani Mario prawie pół godziny i nie zauważyłam u
Pani ani jednego drgnięcia ręki lub nogi. To po to robiliśmy operację żeby

49

50

odrzucić leki – ale ostatecznie to musi stwierdzić Pani lekarz w Chełmie. Po
tym – do zobaczenia do następnej konsultacji.
Po przyjeździe do Chełma i wejściu do mieszkania opanowała mnie
jakaś przedziwna radość i spokój, a w uszach dzwoniły mi cały czas jeszcze
słowa dr Obszańskiej „to po to robiliśmy operację żeby odrzucić leki”. Boże
myślę ja bez leków od tej pory – a przed operacją leki mnie zasypywały i
strefy czasowe ich brania : rankiem, rano, przed obiadem, w obiad, po
obiedzie, wieczorem, na noc i tak w koło, a jeszcze leki pomocnicze razem
około 40 dziennie. Boże a teraz już nie będę o nich myślała.
Ale prześwitywały mi też w głowie myśli, ten pech operacji to chyba
może jeszcze moc przepowiedni wróżki która poddawała mnie egzaminowi
czy sobie poradzę z Parkinsonem. Zobaczymy co los pokaże, na razie jest
nieźle - dobrze, więc nie ma co na zapas się martwić.
Jeszcze raz to powtórzę :
Tak rozpoczęła się moja wielka przygoda po nowe życie do mistrzyni
dr Katarzyny Obszańskiej – tak też polubiliśmy ją na dobre i na złe, myślę
że i dr jest pogodna dla mnie i mojego męża. Bo często powtarzała ale Pan
rozpieścił swoją żonę. Teraz z perspektywy czasu – mogę ocenić, że była to
chyba moja najważniejsza decyzja i przygoda w tym czasie w moim życiu w
walce z Parkinsonem i że właśnie spotkałam i tu trafiłam do dr Katarzyny
Obszańskiej.

Pierwsze pooperacyjne spotkanie
z Panią Małgorzatą Mierzwą
Pod koniec lata 2016 r. zgodnie z umową – (że zaraz po operacji i
wszczepieniu elektrod) – zameldowałam się u Pani Małgorzaty Mierzwy
neurologa mojego lekarza. Gdy zobaczyła mnie w drzwiach swojego
gabinetu zaniemówiła. Po chwili wstała podeszła do mnie uścisnęła mnie i z
niedowierzaniem czy to Pani ani drgań to bardzo dobrze. Długi czas
oglądała mnie i badała słuch, wzrok i nieodzownym swoim młoteczkiem,
wszelkie reakcje ruchowe. Następnie wyciągnęła też swój cały arsenał
pomocnych przy badaniu rekwizytów jak fiolki zapachowe do rozróżniania
zapachów, kolorowe kartony do rozróżniania kolorów i kolorowe kartony
składanki do szybkiej orientacji i reakcji.
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Na koniec wizyty przystąpiła do wypisywania recepty – przerwałam
jej i powiedziałam, że na ostatniej wizycie w Lublinie w rozmowie z Panią
dr Obszańska na temat brania leków, Pani dr krótko – po to robiliśmy
operację żeby leki odrzucić. Pani Mierzwa chwilę się zadumała i objaśniła –
jak powiedziała tak Pani dr Obszańska to odrzucamy i już, i nie bierzemy.
Na koniec Pani Mierzwa powiedziała i pochwaliła mnie – bardzo się
cieszę z tego, że pani Mario posłuchała mnie jak namawiałam panią na
wizytę u Pani dr Obszańskiej i na operację – bo teraz są tego znakomite i
naoczne wyniki. A i odciąży też pani swojego męża – aby mógł więcej czasu
poświęcić dla siebie i na odpoczynek i na swoje pisanie i malowanie. Bo
przecież ma też na głowie i swoją chorą matkę.
Też będę zawsze powtarzała, że to wszystko co się wkoło mnie dzieje i
to że funkcjonuję – to przede wszystkim dzięki mojemu mężowi.

Jeszcze o wizytach u Pani Małgorzaty Mierzwy
Na wizyty przychodzimy zawsze razem – ja i mój mąż – bo to
konieczność życiowa ponieważ jestem uzależniona ruchowo od mojego
męża – mojej podpory. Lubię przychodzić tu na wizyty.
Przedstawię relację mojego męża z wizyt :
Kiedy przekraczam drzwi gabinetu Pani Małgorzaty Mierzwy – i
wchodzę do świątyni medicum – wkraczam jakby w świat poezji medycyny
i komfortu psychicznego – nie dość, że Pani Małgorzata jest ładna zawsze
elegancka, ma zawsze fantazyjną zagadkową fryzurkę i zawsze jest
uśmiechnięta i z humorem – do tego jeszcze dochodzi jej kosmiczna wiedza.
I jak siadam na krześle przy katedrze eskulapa, i jak zaczynam swoją
spowiedź zdrowotną to wydaję mi się, że Pani Mierzwa przeszywa mnie
swoim detektywistycznym wzrokiem i jakby ten wzrok siedział we mnie i
mnie prześwietlał, a oczy dawały impulsy które przyjmuje mózg i już
dokonuje weryfikacje leków do każdego schorzenia. Następnie rozpoczyna
się dialog podczas którego pacjent w sposób subtelny nie wiedząc o tym
zostaje przepytany co do jego stanu zdrowia co u niego słychać itd. A do
tego dochodzi misterium młoteczkowego pukania, ćwiczenia równowagi,
reakcji ruchowej, testy zapachowe, wzrokowe i pamięciowe. Można to
określić, że jest to gracja i poezja – pejzaż życia poszczególnych narządów
– widziany też jako paleta kolorowych barw przemian fizjologicznych i
zdrowotnych dla prawidłowej egzystencji. Pacjent czuje się wtedy jak
zaczarowany w rajskim ogrodzie pełnym kwiatów i delicji zmysłowych.
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Moja mama też miała Parkinsona
Jak już opisuję wszystkie niuanse związane z chorobą Parkinsona –
to chyba powinnam wspomnieć, że moja mama Czesława miała Parkinsona
ale u niej wykryto gdy miała 80 lat. Kiedy patrzyłam na swoją mamę jak się
jej ręce trzęsą, to tylko modliłam się cichutko, aby przy niej mnie nie
chwycił mój atak. Do mamy przychodziły też opiekunki. Niestety dopiero
dzisiaj wiem jak to wszystko zorganizować (też dzięki mojemu mężowi). Do
dzisiaj też mam wyrzuty sumienia, że nie zaopiekowałam się mamą jak
należy. Niestety zima była mroźna i śnieżna kiedy moja mama leżała w
szpitalu. Ale za to mój mąż spełnił ten obowiązek za mnie i za siebie i
prawie codziennie był u niej w szpitalu. Któregoś dnia moja mama
zadzwoniła, że się nie może ruszać. Ja niestety nie zareagowałam jak na
córkę przystało (to wszystko przez Parkinsona). Zdałam się na opiekunkę, ale
pomoc nadeszła dopiero na drugi dzień, kiedy pani pielęgniarka przyszła do
mojej mamy i wezwała pogotowie i okazało się, że jest złamana kość
biodrowa. Jako, że moja mama miała 80 lat i była osłabiona Parkinsonem i
tym złamaniem dlatego nie rokowano nadziei na wyleczenie. Myśleliśmy, że
zanim moja mama wróci do domu ze szpitala, zdążymy zrobić remont
przysposabiający jej pokój do jej stanu zdrowia. Niestety okazało się, że w
międzyczasie dostała zapalenia płuc i to wykończyło moją mamę.
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Inne operacje – a pech mnie ścigał
Operacja polipów – przecięta warga
Chcę ten przypadek operacyjny przytoczyć dla ciekawości, pomimo
że wszystko skończyło się bardzo dobrze, to już wtedy pech mnie nie
oszczędzał. Jeszcze przed wykryciem i obwieszczeniem u mnie, że mam
Parkinsona. Miałam okropne polipy w nosie sprawiały mi wiele trudności
w normalnym funkcjonowaniu a przede wszystkim przy oddychaniu, często
oddychałam ustami. Leczyłam się w wielu miejscach usuwano mi też polipy
które jeszcze szybciej odrastały.
Właściwie zrządzenie losu sprawiło, że po znajomości moje leczenie
było kontynuowane w najlepszym w tym czasie w kraju zespole
specjalistów, laryngologów, alergologów i otolaryngologów mieszczącym się
w szpitalu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Miałam całą gamę
testów na alergię która przeprowadzał profesor – a ostateczną operację
usunięcia polipów wykonała dr (bez nazwisk). Po tej ostatecznej operacji
okazało się, że polip jednak odrodził się i trzeba było go jeszcze jedną
operacją wykończyć. Przyjechałam za kilka miesięcy, operowała mnie
znajoma już dr, wszystko poszło bardzo dobrze – nagle nieoczekiwanie Pani
dr jeszcze trzymając skalpel w ręku dostała ataku i zsuwając się zemdlała
na podłogę pociągnęła tym skalpelem i przecięła mi wargę na dwie połowy.
Gdy mój mąż zobaczył mnie bladą z opatrunkami na twarzy, zawył. W
związku z tym wypadkiem nie wnosiłam żadnych pretensji, zagoiło się (nie
wiem co to było – później mnie to już nie interesowało). Najważniejsze w tym
wszystkim to, że polipy w nosie, które dręczyły mnie przez tyle lat przy
oddychaniu, spaniu, jedzeniu, dusiłam się – przepadły i już ich nie mam.

Wigilia, Sylwester, Nowy Rok w szpitalu
- operacja kości udowej : dławiłam się jedzeniem – cud
W grudniu 2013 r., 4 godziny przed Wigilią złamałam w swoim
mieszkaniu szyjkę kości udowej, operacja odbyła się dopiero w styczniu
2014 r. zaraz po nowym roku. Tak Wigilię, Sylwestra, Nowy Rok
przeleżałam w chełmskim szpitalu – mój mąż mnie nie odstępował – dzieci
prawie też.
Pech mnie jakoś nie oszczędzał – ale i szczęście też nie ustępowało. Od
dłuższego czasu w naszym rodzinnym mieszkaniu odbywała się główna
Wigilia rodzinna. W tym dniu poza dziećmi z dziećmi – spodziewaliśmy się
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też gości zamiejscowych. Ruch w przygotowywaniu był duży, ale każdy miał
swoje zadanie do spełnienia. Moja teściowa Danuta mieszkała z nami – od
15 lat była po udarze (zmarła w czerwcu 2019 r. przeżywszy 97 lat).
Była Wigilia. Rodzina szykowała się do kolacji, a Danusia darła się ze
swojego pokoju, że chce herbaty ciepłej. Chociaż był cały dom ludzi, nie
wiem do dziś, dlaczego to właśnie ja miałam jej podawać (przecież mam
Parkinsona i kłopoty w poruszaniu się). U Danusi w pokoju była umyta
podłoga, więc podłoga była mokra – sprawiło to, że herbata i ja znaleźliśmy
się na podłodze – a ja nie mogłam stanąć na nodze.
Pogotowie, które wezwał mój mąż zabrało mnie do szpitala na SOR.
Zrobiono mi prześwietlenie i okazało się, że mam złamaną kość biodrową.
Po czym zakwaterowano mnie w jednym z pokoi szpitalnych na ortopedii.
Leżała już tam jedna pacjentka. Gdy mój mąż mnie rozlokował – kazałam
mu jechać do domu (nie jestem pewna ale chyba przyjechały też moje dzieci) –
kazałam też zrobić Wigilię. Po Wigilii mój mąż przyjechał do mnie do
szpitala i opowiedział – było smutno, co to za Wigilia bez ciebie – mnie też
jest bardzo smutno, trudno.
Że był to czas – Wigilia, Sylwester, Nowy Rok – operacja odbyła się
zaraz z początkiem nowego roku. Długo nie zapomnę operacji – tego
piłowania, mój krzyk, że boli, zdziwienie lekarzy, że to niemożliwe szybko
dołożyli mi znieczulenia. A muszę zaznaczyć, że operowała mnie dwójka
najlepszych ortopedów chełmskich.
Muszę opisać jeszcze jedną sytuację – przygodę. Były u mnie z wizytą
przyjaciółki Ewa i Marynia, a ja akurat jadłam kolację. Bułki, których do
tej pory nie jem, tu jadłam i zaczęłam się nagle jednym z kawałków dusić i
gdyby właśnie nie koleżanki, to już by mnie nie było. To dzięki interwencji
koleżanek które natychmiast zawołały lekarza – gdy wpadł lekarz a zanim
drugi natychmiast zaczęli mnie ratować. Ja tylko słyszałam słabo głos
lekarza „szybciej, szybciej bo nam odchodzi” i więcej już nic nie pamiętam
(ale co to jest jak ktoś się dusi to na pewno będę pamiętała długo).
Jakieś trzy godziny po akcji, odwiedził mnie mój mąż – leżałam nie
ruszałam się i byłam pod tlenem oczy miałam zamknięte i byłam blada,
bardzo blada – jak mój mąż to zobaczył stał jak wryty – opowiadała mi
później leżąca pacjentka, która też opowiedziała mojemu mężowi o całym
zajściu. Było już bardzo późno, kiedy się ocknęłam, zobaczyłam, że mój
mąż klęczy przy moim łóżku i trzyma mnie za rękę. Gdy zaczęłam żywiej
reagować i coś mówić, mój mąż mnie przytulił i powiedział idę – jutro
jestem od rana. Przed wyjściem mój mąż poszedł na konsultacje do lekarza
– cuda się zdarzają.
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Operacja na woreczek żółciowy :
- moje elektrody – alarm na chirurgii
Dwa lata po wszczepieniu elektrod w moją głowę w mózg – musiałam
przejść operację w chełmskim szpitalu usunięcia woreczka żółciowego.
Kiedy lekarze dowiedzieli się, że jestem chora na Parkinsona i mam
wszczepione całe oprzyrządowanie Parkinsonowe – nigdy dotąd jeszcze nie
było takiego zdarzenia, żeby była tu operowana osoba z Parkinsonem i
jeszcze do tego z całym oprzyrządowaniem.
Lekarz prowadzący szybko prześledził wszystkie dostępne materiały
w tym temacie, jak ma w takim przypadku postąpić – przy tym zdarzeniu
uczestniczył mój mąż. Po jakimś czasie przyszedł lekarz i oznajmił, w tym
przypadku przed operacją muszą być wyłączone baterie. Fakt, że w szpitalu
w Lublinie po ostatniej operacji dostaliśmy przyrząd do włączania i
wyłączania oraz do odczytywania stanu mocy baterii – i właściwie mój mąż
tylko sprawdzał mi stan baterii. Kiedy dostawaliśmy ten przyrząd w
Lublinie to Pani Justynka Socha specjalistka urządzeń elektronicznych
tłumaczyła mojemu mężowi jak to działa itd. – ale na wszelki wypadek
podała swój telefon gdyby w razie czego była potrzebna konsultacja – i
właśnie nastąpił taki czas. Mój mąż szybko przedzwonił, i przedstawił
problem. Reasumując oznajmiła Pani Justynka, że każdy informatyk sobie
poradzi bez trudu a do operacji 3 godziny – a w szpitalu nie było nikogo kto
by poradził sobie z tym problemem. Więc mój mąż szybko przedzwonił po
syna Jacka, jest informatykiem, przybył w pół godziny, jeszcze konsultował
z Panią Justynką i dokonał wyłączenia. Sprawa bardzo ważna, że musiał
szybko włączyć po operacji – dlatego czekał w szpitalu. Czy życie nie jest
pełne niespodzianek.

Pielucho-majtki – zaprzyjaźniłam się z nimi
Zaraz po pierwszej operacji zaczęłam stosować dla swojego komfortu
i bezpieczeństwa higieny osobistej pielucho-majtki – są nawet zgrabne i
dobrze przylegają do ciała.

Wózeczek – stał się też moim nieodzownym przyjacielem
Cały czas uczę się prawidłowego chodzenia – i wiem, że muszę być
zawsze z przodu i to pośrodku rączek wtedy mam najpewniejszą stabilność.
I nie wolno cofać się z wózkiem lub być z boku rączki – bo wtedy mogę
upaść.
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Moje refleksje do mojej choroby

- Czas wegetacji chorobowej a rzeczywistość
Gdy choroba zaatakowała mnie na dobre – nagłe hamowanie zmusiło
mnie do przerywania i ograniczenia wszystkich moich zajęć jak i też mojej
egzystencji. Zdaje sobie sprawę, że była to udręka dla mojej rodziny.
Jednak krok po kroczku zaczynam odzyskiwać radość dawnego życia.
Często miałam do czynienia z osobami niepełnosprawnymi i tak ich
podziwiałam jak oni sobie z tymi problemami radzą, i nie przypuszczałam,
że przyjdzie mi samej z niedołęstwem się potykać po ataku choroby – ale
nie podaje się.
Od pierwszej chwili postanowiłam stawić czoło chorobie i walczyć, bo
zdałam sobie sprawę, że każda minuta jest cenna – to właśnie robiłam,
robię i będę robić.
Cały czas opowiadam o sobie i chcę to zrobić dla wszystkich – bo
czuję też potrzebę przybliżenia choroby Parkinsona – bo zdobywanie
wiedzy o tej i każdej chorobie jest bardzo ważne.
Do napisania tej książeczki – tej mojej opowieści nie potrzebowałam
żadnej literatury – to samo życie i Parkinson napisało mi scenariusz.
To jest też i moja wielka odwaga publicznie powiedzieć o swojej
chorobie, o stanie fizycznym i psychicznym sponiewieranym przez chorobę.
Myślę, że ta książeczka zainteresuje, tych których dotknęła ta
choroba, tych którzy tylko o niej słyszeli – a może też lekarzy, i związany z
nimi świat medycyny, opiekunów i najbliższych.
Odwaga – każdy z nas powinien codziennie stawiać czoło życiu, a
doświadczenie powinno nas uczyć – wystarczy tylko wierzyć w siebie.
Obecnie żyję ze świadomością, że lepiej nie znać swej przyszłości i
próbować dobrze przeżywać teraźniejszość. Myślę, że cokolwiek by się stało
mój instynkt życia może pomoże mi wszystko jeszcze przezwyciężyć.
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- Ile trzeba mieć siły do walki z chorobą :
a może tę siłę przekazuje mi mój mąż
Choroba Parkinsona jest bardzo ciężką i nieobliczalną chorobą.
Nigdy nie wiadomo co się jeszcze stanie i co nam los przyniesie – dlatego
świadomie domagamy się współczucia i troskliwej opieki. Nigdy nie znamy
dnia ani godziny. Dlatego relacja pacjent – lekarz powinna zawsze być
sprzymierzona przeciw chorobie – i wszelkim sprawom z nią związaną.
Mogę też z ulgą wyznać, że właściwie pomimo choroby czuję się
spełniona : mam wspaniałego męża Waldemara, mam troje wspaniałych
dzieci Agatkę, Jacka i Anię. Troszkę swoich marzeń spełniłam – aż do ataku
choroby. A teraz czy będzie jeszcze tak dobrze to wszystko w rękach
mojego męża.
Rzeczywiście moje marzenia począwszy od lat dziewczęcych do teraz,
po ataku Parkinsona zostały zniszczone już ich chyba nie zrealizuję.
Mój mąż zawsze mi powtarza – życie to trening – kiedy cię złapie
choroba, atak, straszny ból nie pozwól im się sponiewierać czy doprowadzić
do utraty świadomości (a nawet przytomności chyba że zapadniesz w błogi i
bezkolizyjny sen). Dlatego rozmawiaj z sobą przez cały czas o przyjemnych
sprawach aż do uzyskania komfortu psychicznego. Komfort psychiczny
masz wtedy jak wytrenujesz swój rozum, to i twoja podświadomość nasyci
się dobrocią i zacznie pozytywnie wpływać na twoją świadomość i twoje
myślenie. W konsekwencji będziesz dalej funkcjonowała wzbogacona przez
te doświadczenia. I zawsze musisz mieć wszystko przygotowane wieczorem
przed snem – bo jak rano wstajesz i spieszysz się do pracy to już masz
wszystko na miejscu i nie musisz biegać po mieszkaniu i szukać czego ci
potrzeba – i wtedy właśnie też masz komfort psychiczny.
Filozofią życia mojego męża – jest prawie do perfekcji opanowany
komfort psychiczny – na który składa się konspekt dnia a w nim, wiara,
rodzina, praca, miłość, hobby, sport, seks, dobre samopoczucie, spełnianie
swoich marzeń – i dobry wpływ na innych. Mój mąż jest pedantem, nie pije
nie pali i nie lubi chamstwa. Zawsze lubił porządek, gotowanie, sprzątanie,
pranie – a w domu wszystko ma być na swoim miejscu. Jak przychodzą
moje koleżanki i znajome a nie ma mojego męża (bo on tego nie lubi) to
pokazuję im jego szafki, szafę, szuflady a tam wszystko koszule, skarpetki,
itd. poukładane w kosteczkę i na baczność.
Dlatego większość moich koleżanek zazdrości mi takiego męża – a ja
jestem z tego bardzo dumna. A mój mąż jeszcze bardziej jak przychodzą do
mnie moje koleżanki – gra jeszcze bardziej poddanego aż do bólu, często
tym samym doprowadza je do irytacji, ale robi to celowo i tylko w stosunku
do tych koleżanek które mu podpadły w złym zachowaniu do mnie. I wtedy
jest cyrk albo teatr. Zresztą mój mąż często i przy każdej okazji wyrabia
wszelkie ucieszne gagi, które nas bawią – a śmiech to zdrowie.
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Mój mąż w 1960 – latach jeszcze przed stanem wojennym był hipisem i
bigbitowcem. Wcześniej, tak i teraz jak wstaje rano to jest 6.00 – 7.00 godz.,
to prysznic, modlitwa, do kuchni i robi mi śniadanie, no i oczywiście włącza
nasz adapter z okresu prywatek i płyty okresu bigbitu i w ten rytm ćwiczy –
ja też na tym korzystam bo jest wesoło. Następnie rozbudza mnie i w rytmie
bigbitu krokiem tanecznym prowadzi mnie do łazienki i kąpiel. Po kąpieli i
po śniadaniu (tu cały czas mowa o mojej sytuacji zdrowotnej przed i po
wszczepieniu elektrod w mózgu) następują ćwiczenia rehabilitacyjne po nich
chodzenie po mieszkaniu krokiem tanecznym – dalej realizacja konspektu
tzw. komfortu psychicznego.
Niekończąca się adoracja mojego męża, dotykanie mnie, pieszczenie
jest też balsamem na moją chorobę i na różne moje reakcje – i muszę być
cały czas czujna bo nigdy nie wiem kiedy i w jaki sposób mnie zaskoczy –
czy będą to pieszczoty, czy romantyczna szarpanina a nawet szybki seks –
i to jest sens mojego życia.
Tak właściwie – to mój mąż jest zawsze wesoły uśmiechnięty i zawsze
przygotowany na draki, żarty, kawały – i to wszędzie – w mieszkaniu, na
ulicy, w sklepie, u lekarza. Szybko i na miejscu wymyśli sytuacyjne scenki i
żarty którymi obdziela ale tylko tych których lubi czy w sympatii – potrafi
rozbawić do utraty tchu i śmiechu. Mojego męża nie sposób nie zapamiętać
po pierwszej wizycie lub spotkaniu.
Jak przychodzą do nas wnuki Zosia i Wojtek to zawsze już w progu
drzwi, dziadek kiedy będziesz poważny. Kiedyś mój mąż przyprowadzał
Zosię IV klasa podstawówki ze szkoły do mieszkania no i oczywiście po
drodze wygłupiał się, a Zośka na to, dziadek ja już jestem poważna wszyscy
mnie tu znają, bądź poważny bo moje koleżanki będą zbulwersowane że
mam takiego dziadka.
Moja niepełnosprawność wynikła z choroby Parkinsona stwarza to,
że często tracę równowagę, i przydarzają mi się często upadki nad którymi
nie mogę zapanować a które powodują kontuzje: potłuczenia, złamania,
zwichnięcia, stłuczenia. I tak kilkakrotnie skręciłam rękę i nogę, złamałam
żebra, złamałam biodro, uderzenie w głowę i są bardzo bolące stany. Syn
nawet kupił mi specjalny kask gumowy na głowę.
Po każdej kontuzji mój mąż transportuje mnie do szpitalnego punktu
rehabilitacji. Bo jak mówił to i wycieczka czyli turystyka lecznicza, i niesie
ze sobą, zwiedzanie, kontakty z ludźmi, szpiegowanie życia, obserwacja
przyrody i otoczenia. Można to jakiś krótki okres wytrzymać. Ale jak się
ma kilka zabiegów a w każdej kolejce jest do 20 pacjentów to się tego
luksusu odechce. Tak faktycznie żeby to wszystko obskoczyć, to zajmie to
prawie cały dzień. Dlatego mój mąż miał tego dosyć i sam zajął się moją
rehabilitacją w mieszkaniu. Mój mąż wyleczył mi też prawostronny garb
żebrowy, który jakoś niekontrolowanie się wytworzył po moich kolejnych
złamaniach żeber – ale nic wzrokowi mojemu mężowi się nie ukryje.
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- Mój mąż bez pomocy braci opiekował się matką
Mój mąż opiekował się nami – swoją żoną czyli mną Marią, swoją
matką Danutą i psem Tają i właściwie całym domem. Jeszcze i wnukami bo
jakiś czas mieszkały u nas zanim się wyprowadzili całą rodziną na swoje.
Moja teściowa a mojego męża matka Danuta od 2005 r. jest po udarze
zmarła w czerwcu 2019 r. mając 97 lat, i pies foksterier śliczna sunia Taja
która gdy odeszła w grudniu też 2019 r. miała 19 lat a właściwie przez
ostatni rok słabo chodziła przewracała się a ostatnie dwa miesiące była
noszona przez mojego męża, była po dwóch operacjach (ze względu na
estetykę wyobraźni nie ciągnę dalej stanu higieny psinki).
Mój mąż śpi w fotelu nogi na pufie, w sportowym stroju zimą w
dresach – to mu pozwalało, na szybkość reakcji niesienia pomocy na nasze
krzyki w nocy. Jak zawsze humorystycznie mówił mój mąż – moje prawe
oko filuje na moją żonę, lewe oko filuje na moją matkę, a nos węchem na
naszego ślicznego pieska.
Tak właściwie nie wiem ile i kiedy mój mąż śpi bo zawsze kiedy się
obudzę jest już przy mnie i nam wszystkim pomaga. Często w nocy matka
się drze ja się drę pies się budzi i ten rejwach mąż musi ogarnąć i znosić
codziennie przez tyle lat. Ale często rankiem na to wszystko wykrzykuje
głośno swoje pierwsze słowa – kurwa dajcie mi się wyspać.
Mój mąż ma trzech braci, jeden w Niemczech i dwóch w kraju. Żeby
chociaż jeden z nich przez tyle lat z własnej woli przedzwonił i powiedział
jak ci pomóc bracie – szkoda słów a wszystko szlachta wykształcona.
Żaden z synów jak matka była po udarze nie zainteresował się jak
sobie radzimy. Wzięliście matkę to waszym obowiązkiem jest się nią
opiekować – taka była ich narracja, choć myśmy ich o żadną pomoc nigdy
nie prosili a tym bardziej mój mąż. Ja też nie twierdzę, że nie, ale chyba
jakaś pomoc, też się należy tym bardziej, że najstarszy syn Jarek obiecał
ojcu, że jako najstarszy syn zaopiekuje się matką, a Wojtek, no cóż chyba
jako lekarz też może zrozumieć – no, ale cóż mamusi chyba niestety nie
mają starsi bracia. Zresztą matka pod koniec żywota, już nie chciała z nimi
rozmawiać.
Jak już wspominałam ani Wojtka ani Jarka nie interesowało jak mój
mąż radzi sobie z matką. Otóż wstyd mi było prosić ich o pomoc – zresztą
mój mąż by mi nie pozwolił – wiec do mojej teściowej Danusi początkowo
przychodziła moja siostra Halina. Do tego jeszcze mieliśmy psa który po
operacji – a miał wówczas już 17 lat – sam nie mógł wychodzić i trzeba go
było wynosić na dwór bo nie mógł schodzić sam po schodach.
Nie chcę dalej dręczyć tego tematu, chciałam tylko pokazać jakim
tytanem jest mój mąż.
Mój mąż zawsze mówi, mam ich w dupie, robię swoje, i dobrze że u
Pana Buczka mam chody – i jestem nie do zajechania.
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Takie moje życie Towarzyskie :
- zjazdy szkolne – spotkania klasowe
- magia dla pokrzepienia serc naszych
- sentymentalna terapia duchowa
Może dlatego, że mój mąż zawsze jest przy mnie i nie daje mi chwili
jakby przeżywać w samotności – chyba że wychodzi do dwóch godziny to
jestem wtedy sama a jak wychodzi na dłużej niż dwie godziny to zawsze jest
ktoś ze mną – to nigdy nie ogarnia mnie niepokój i nie wiem co to znaczy
paraliżująca panika. Jeszcze do towarzystwa mam, albumy ze zdjęciami
rodzinnymi i inne, telewizję swoje seriale, książki i krzyżówki.
Następnie poprzez ćwiczenia gimnastyczne i rehabilitacyjne które
stosuje mi mój mąż właściwie od czasu kiedy zaczęłam przeżywać dramaty
ze swoim zdrowiem i on to zauważył – nie wiem co to jest i nie jest mi
straszny ani ból fizyczny ani ból psychiczny – fakt ten pozwala mi nawet na
pozytywne myślenie.
Często sięgam do różnych encyklopedii medycznych a tam na moje
częściowe zmartwienia i niuanse chorobowe odpowiedzi nie ma – muszę
szukać je w swoim życiu i otoczeniu. Dużo myślenia dają mi właśnie
wszelkie krzyżówki, często o charakterze zdrowotnym, medycznym czy
lekarskim lub kulturowo-obyczajowym, i właśnie tu w niektórych hasłach
odnajduję brakujące człony moich zmartwień i wątpliwości.
Kiedy już – po wszczepieniu elektrod – odzyskałam pełną świadomość
po latach ataków i bólu i pozytywne myślenie moja intuicja i mój kochany
rozumek przypomniał sobie i domagał się odnowienia i prowadzenia tzw.
życia towarzyskiego. Oczywiście odwiedza mnie rodzina, dzieci, wnuki i
najwierniejsze grono moich przyjaciół. Lecz w dalszej perspektywie czasu
brakuje mi dawnych zjazdów absolwentów, uroczystości szkolnych a
przede wszystkim koleżeńskich spotkań klasowych – konwersacji, opowieści
i wymiany wiedzy i poglądów.
Ukończyłam I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w
Chełmie. Jest to uczelnia z tradycjami jej początki sięgają 1915 r., mieści się
też w zabytkowym okazałym gmachu związanym z historią i kulturą
Chełma, naszego regionu ale i kraju.
Oczywiście spektakularnymi uroczystościami Liceum są tzw. znane
chyba na całym świecie gdzie mieszkają chełmianie absolwenci I LO Zjazdy
CZARNIECCZYKÓW – czyli absolwentów z dawnych i poprzednich lat.
Zjazdy są wielkim świętem kultury, nauki i sportu oraz kultywacją historii.
Są też zawsze wielkim wydarzeniem i świętem w Chełmie w którym
uczestniczy cała władza miasta.
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Jeszcze jak byłam sprawna bardzo uwielbiałam te zjazdy były one
emocjonalne, pełne wzruszeń i naszych wspólnych przeżyć i opowieści.
Kiedy dopadła mnie choroba – ze względu na obiektywne przeszkody
z moim poruszaniem się (muszę chodzić z wózeczkiem) – uczestniczę tylko w
spotkaniach klasowych i też oczywiście jak jestem informowana zaproszona
i mam pomoc przy poruszaniu się wózeczkiem. Czasami zdarza się też (jak
nie jestem na spotkaniu), że część osób biorących udział w tym spotkaniu
klasowym odwiedza mnie w moim mieszkaniu tak spontanicznie ci którzy
oczywiście chcą. Wtedy wspomnienia mnie roztkliwiają i jestem bardzo
wzruszona, że pamiętają o mnie – trzeba tu podkreślić o to dba kilka osób.
A mój mąż z tej specjalnej okazji w tym czasie staje się kamerdynerem i
kuchcikiem i serwuje gościom same delicje : ciasta, kompoty, owoce,
słodycze, przystawki, a czasami dyskretnie koneserskie nalewki. I to jest
mój komfort psychiczny – który przeżywam i analizuję do następnego
spotkania. Nigdy też nie jestem pewna kiedy nastąpi następne spotkanie –
ale to co jest w mojej duszy to wszystko mi gra i gra i mnie podtrzymuje na
duchu.
Kiedy przeszłam na emeryturę w początkowych latach często mnie
odwiedzali w moim mieszkaniu moi wychowankowie – też było to bardzo
mile i urocze, a przede wszystkim jak mi wręczali piękne i kolorowe laurki.
Niektóre pisane były nawet wierszem – to właśnie jest poezja życia.
Jestem też zapraszana na wszelkie najważniejsze uroczystości szkolne
do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chełmie w której pracowałam. Bardzo
serdecznie mnie tu witają i wspominają i zawsze podkreślają moje zasługi
jakie włożyłam w funkcjonowanie i rozwój tej mojej niegdysiejszej szkoły –
zawsze bardzo uczuciowo to przeżywam. W tym przypadku moim
kamerdynerem i powożącym jest zawsze mój mąż – który zawsze mi
pomaga. Podczas tych uroczystości dostaję piękne laurki, dyplomy, kwiaty i
okolicznościowe pamiątki i podziękowania – po każdym takim spotkaniu
ryczę w domu – a mój mąż to rozumie i jest bardzo dumny.
W szkole jako nauczycielka uczyłam w klasach 1 – 3 czyli tzw.
początkowe nauczanie. Wiadomo, że w klasach tych powinni uczyć sami
mistrzowie zawodu. Ponieważ jest takie powiedzenie „jak skorupka zza
młodu nasiąknie – tak na starość trąci”. Tłumacząc na język społecznoobyczajowy : jak w młodości trafisz do dobrego nauczyciela mistrza
zawodu to tu zdobyta wiedza którą ci przekaże, czyli solidne podstawy
edukacji – to będzie cię ta wiedza niosła przez twoje całe życie naukowe i
społeczne – aż i może do kariery.
Właśnie w rytm tego wywodem : największym chyba dla mnie
prezentem z mojej pracy nauczyciela – były listy pisane do mnie przez
moich wychowanków a w tym czasie już absolwentów ukończonych
różnych kierunków studiów z wyróżnieniem. Z podziękowaniem, że
wtłoczona przez mnie solidna wiedza w klasie 1-3 pozwoliła im dalej łatwiej
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pokonywać kolejne stopnie edukacji i kariery życiowej. Dopiero teraz zdali
sobie sprawę z tego, co dla nich zrobiłam – i jaki wielki wpływ miał mój
wysiłek nauczania ich. Te miłe słowa zawarte w tych listach – to mój
komfort psychiczny.
Czasami też moi wychowankowie spotykają mnie na ulicy – dziękują
mi za naukę i za wychowanie – cóż dodać sama rozkosz.
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Może coś o teraźniejszości mojego życia
po 2017 r.
Może i moje motto teraźniejszości :
- Dalej żyję ze świadomością, że lepiej nie znać swej przyszłości i
próbować dobrze przeżywać właśnie teraźniejszość.
- Myślę, że cokolwiek by się stało mój instynkt życia może pomoże mi
wszystko jeszcze przezwyciężyć.
„Pomimo, że jestem po operacji i mam wszczepione elektrody i
stymulatory, i nie mam już ataków ani rąk ani nóg i właściwie nie łykam
pastylek i w miarę funkcjonuję – to myślę – czy Parkinson mnie jeszcze czymś
zaskoczy i mnie zaatakuje”.

Kocham przyrodę – jestem jej częścią
Od młodych lat jeszcze jako dziecię wtedy może jeszcze nieświadomie
a z czasem świadomość już byłam rozumna – uwielbiałam i szanowałam
przyrodę, roślinki, krzewy, owoce, jarzyny.
Doskonaleniem moim w rozumieniu poszanowaniu a nawet obronie
przyrody przyczyniali się też moi rodzice, którzy mieli piękny ogród z
wszelkimi roślinkami, które poznawałam, a nawet je pielęgnowałam. Także
niegdysiejsze słynne w całej Polsce tzw. majówki na które całymi rodzinami
w każdą niedzielę wychodziliśmy wycieczkami do lasu, jak to się wtedy
mówiło na – łono natury – a w lesie była dalsza edukacja poznawania
przyrody i natury. Jak byłam małą dziewczynką to mówiłam, że bronię
przyrodę gdy zrozumiałam istotę tego działania później mówiłam, że
działam w ochronie przyrody – choć to tak właściwie w konsekwencji
powodowało takie same skutki.
Kiedy chodziłam po nauki do szkoły byłam też najpierw zuchem,
następnie harcerzem. Tu dalej doskonaliłam na obozach i rajdach swoje
obcowanie z przyrodą i naturą – i było po raz pierwszy spanie w namiocie.
Gdy byłam członkiem Oddziału Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego tu ukształtowałam swoje specjalizacje i poznawałam
formy i rodzaje turystyki. Przez cały okres swojej edukacji, nierozerwalnie
towarzyszyły mi, spacery, wycieczki i rajdy – a to przyroda i życie ziemi.
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Gdy pracowałam w szkole często organizowałam jako nauczycielka
wycieczki swoim uczniom – to jest coś wspaniałego maszerować w słońcu,
przez łąki do lasu nad rzeczkę – a dzieciaki co chwilę pytają – proszę pani a
co to kwiat itd.
Kocham kwiaty, staram się aby zawsze w naszym mieszkaniu były w
wazonach cięte kwiaty różnego gatunku, a na parapetach też mamy dużo
kwiatów doniczkowych. Mój mąż też kocha kwiaty i mi w tym pomaga, a
nawet rozmawia z roślinkami, a one nam dorodnie rosną. Kiedyś mieliśmy
okazałą kolekcję kaktusów – były prześliczne i niektóre kolorowo kwitły.
Jednak wraz z wiekiem mamy mniej kwiatów – ale mamy.
Od przejścia na emeryturę do wybuchu wirusowej pandemii mój mąż
zawsze kupował mi kwiaty na moje urodziny i na rocznicę ślubu – kupował
tyle kwiatów ile było lat. Kiedy ukończyłam 65 lat to od swojego męża na
urodziny dostałam według życzenia 65 goździków lub 65 tulipanów. Obok
urodzin przypadała też rocznica naszego ślubu i tak w zależności od lat np.
65 rocznica urodziny to 40 rocznica ślubu i też dostawałam 40 goździków lub
40 tulipanów do wyboru.
Dla uściślenia – oczywiście, że przedtem to znaczy od naszego ślubu
do mojego przejścia na emeryturę, jak i w okresie pandemii do obecnej
chwili, mój mąż też mi kupuje kwiaty ale nie w takich ilościach tylko bywa
to wiązanka z 9 kwiatów też goździki lub tulipany. Oczywiście mój mąż
będzie dalej mi kupował bukiet tych kwiatów z okazji moich urodzin i
rocznicy naszego ślubu – aż do nieskończoności.

Moje okna na świat :
- to okna i balkon
Od 1984 r. nasza rodzina po przeprowadzce (z ul. Mickiewicza)
mieszka przy ul. Wolności 22. Blok jest usytuowany pomiędzy szkołą
podstawową Nr 11 a tzw. „blaszakiem”, czyli sklepem spożywczym PSS, a
po przemianowaniu sklep nosi nazwę GAMA i stoi przy ul. Lwowskiej. Z
tyłu sklepu jest piekarnia, a nasz balkon jest akurat na wprost piekarni w
odległości 50m – jak rano otworzymy balkon czy okna to zapach chleba
wlewa się do naszego mieszkania i nokautuje nas.
Jak się wyjdzie na nasz balkon to widać także po lewej stronie w
odległości 300m znajduje się sklep LIDL, na wprost 50m sklep GAMA, po
prawej stronie 150m sklep CARREFOUR, na prawo po skosie 200m sklep
ŻABKA, dalej po prawej stronie też skos prawo 400m sklep TESCO i w
prawo dalej sklep BIEDRONKA – i gdzie iść na zakupy. W 2020 sklep
TESCO został zlikwidowany – nie ma go i już.
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Gdy jeszcze byłam zdrowa i biegałam do pracy to natłok obowiązków
praca, dom, życie powodowało, że właściwie nie zwracałam większej uwagi
na te sprawy.
Kiedy zaatakowała mnie choroba i planowo przeszłam na emeryturę
a Parkinson dalej mnie gnębił – z oczywistych przyczyn więcej czasu
spędzałam już w mieszkaniu. W związku z tym musiałam pogodzić się z
jakby „wegetacją” mojej egzystencji, i więcej uwagi poświęcałam tym
sprawom i zjawiskom, którym przedtem nie poświęcałam a nawet je nie
zauważałam – tak chciałam zagospodarowywać swoją jakby przyszłą
samotność (choć mój mąż nigdy mi nie pozwolił być samotną).
Moim też tzw. oknem na świat stawały się okno i balkon przez które
wyglądałam ale i przez które przenikają do mnie też promienie życia to jest
obserwacja okolicy, przyrody, zmieniające się pory roku, zieleń, śpiew
ptaków – i tętno życia ziemi. Na balkonie zimą mój mąż zawsze organizuje
karmnik i ptasią stołówkę – i tu mam przegląd gatunków i kolorów ptaków,
które tu przyfruwają do stołówki na jedzonko. Ostatnio zauważyłam, że
wiele gatunków ptaków po prostu znika – może jest to powodem zmiany
klimatu. Ale też do tego przyczyniają się sami ludzie, zabierając ptakom
tereny i noclegownie. A włodarze osiedli mało dbają o przyrodę i zwierzęta,
nie budują karmników ani paśników i korytek do picia latem.
Mój balkon to mój kolorowy i panoramiczny świat – splot: nieba,
chmur, wiatrów, ludzi, zieleni i ziemi. Pochłaniam wszystko co wpływa na
mój lepszy komfort życie i tym samym jeszcze daje mi radość tworzenia i
zapomnienia o swojej chorobie.
Bardzo lubię (a moje okna wychodzą też na szkołę i jej teren) jako
niegdysiejsza nauczycielka obserwować dzieci szkolne, jak przychodzą czy
wychodzą ze szkoły, jak ćwiczą na świeżym powietrzu z wychowania
fizycznego – to wskrzesza moje wspomnienia.
W 2018 r. szkoła podstawowa Nr 11 została przeniesiona, a budynek
po niej został zaadaptowany na przedszkole. W określonych godzinach
lubię obserwować przez okno, jak panie przedszkolanki wyprowadzają
maluchy na spacer, starsze idą trzymając się rączką długiego kolorowego
węża, a mniejsze są powożone wózeczkami. Często zatrzymują się pod
moim oknem, gdzie jest piękny ogródek z kwiatkami i dzieciaki
zaznajamiają się z roślinkami i kwiatami – ogródek pielęgnują moje
sąsiadki.
Pamiętam dobrze – kiedy pracowałam i byłam zaganiana sprawami
ogólnie mówiąc egzystencji rodzinno-społecznej, często wpadałam do swojej
mamy w odwiedziny i na zwiad rodzinny (była już w tedy w wieku seniora i
miała kłopoty z chodzeniem). Bardzo często, przebywała mama na balkonie
– zawsze coś tam robiła – a trzeba przyznać, że miała piękny i zadbany
balkon, kwiaty, chodniczek, ławeczka, jak w pokoiku. Na moje wszelkie
pytania moja mama mi zawsze odpowiadała – mój balkon to jest moje okno
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na świat i na ludzi. Teraz gdy jestem też w wieku seniora, i też mam kłopoty
nie tylko z chodzeniem, rozumiem i doceniam słowa mamy i rolę balkonu
(w jej i) w moim życiu.

Mój sentymentalny świat – czar wspomnień :
- zdjęcia, dyplomy, laurki, listy pochwalne, albumy
Teraz – obecnie, gdy w wyniku mojej choroby mam więcej wolnego
czasu i aby nie myśleć negatywnie, a zagospodarowywać ten wolny czas, jak
to mój mąż mówi, i mieć komfort psychiczny. Zajęłam się swoimi
wspomnieniami które nazwałam, mój sentymentalny świat czar wspomnień,
a w nim same osobliwości takie jak: zdjęcia, dyplomy, laurki, listy
pochwalne, dyplomy, albumy, znaczki okolicznościowe, a nawet listy
osobiste, rodzinne czy od koleżanek. Tak faktycznie to nie wiem, co z tych
moich wymienionych atrybutów mnie najbardziej rozczula i sprawia
przyjemność dla oczu i duszy i w jakiej kolejności to wszystko mam tu
przedstawić. Tak też sobie myślę, że im bardziej pielęgnujemy wspomnienia
tym dłużej one w nas żyją.
Po swojej wewnętrznej rozmowie, jednak jako pierwsze zaprezentuję
tu zdjęcia. Teraz jak oglądam już skompletowane poszczególne zdjęcia z
dzieciństwa, z młodości, ze szkół, ze studiów, z pracy, ze ślubu, z życia z
dziećmi z wnukami, to dziwię się skąd jest ich tak dużo i dopiero teraz to do
mnie dochodzi, jaki ma to na mnie uczuciowy wpływ. Każde zdjęcie to
osobliwość i jest jak poemat, jak kadr z filmu życie. Dlatego zaczęłam je
selekcjonować i opisywać, do tego dostałam albumy i będę je segregować i
kolekcjonować – melancholia nie ma końca. Zawsze jak wpadam w zadumy
nastrój, to wyciągam te swoje albumy ze zdjęciami, oglądam je i snuję
niekończące się romantyczne opowieści. Często towarzyszą mi w tym moim
oglądaniu moje wnuki, i ciągle są łaknące opowieści i tajemnic zawartych w
tych zdjęciach, a ja im opowiadam i często mam załzawione oczy.
Mam też bardzo wysublimowany sentyment do dyplomów i listów
pochwalnych, stanowią one swoisty i wdzięczny styl nagradzania czy
wyróżniania. Często je przeglądam i czytam, a słowa w nich zawarte
ożywiają się nagle w moich dłoniach i rozmawiamy ze sobą. Taka terapia
sentymentalnego (prawie zawsze podświadoma) bardzo pozytywnie wpływa
na myślenie i wpływa na procesy odmładzania się.
Kolejnymi perełkami w moich zbiorach są laurki. Do najcenniejszych
zaliczam : po pierwsze – laurki od moich uczniów-wychowanków kiedy
jeszcze byłam nauczycielką i mają one swoisty urok a ich treść przypomina
mi, że kiedyś byłam im bardzo potrzebna i że mi za to bardzo dziękują ; po
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drugie – laurki od moich wnuków, z treści których wynika, że mnie bardzo
kochają, martwią się moim zdrowiem i życzą mi wszystkiego dobrego. Ale
też z nich dowiaduję się jakie postępy robią moje wnuki w pisaniu i w
myśleniu.
Oczywiście moje listy wszelkiego rodzaju są jak balsam na moje serce
ale i na moją duszę. Są też kroniką informującą mnie co i kiedy było i co mi
z tego pozostało i co mogę wspominać dla pokrzepienia serc naszych. Było
minęło – ale lubię czytać listy niby pisane przed pół wieku – a siłą treści
trącają w same serce teraźniejszości.
Świata nie zmienisz, czasu nie wrócisz – ale można zawsze być
dumnym z tego co było i co zrobiłaś aby było lepiej.

Nocne kino – widzę western z balkonu
Jakieś 100m po skosie w lewo widać z mojego balkonu, znajduje się
można tak określić restauracja pod nazwą TEQUILA (to też jest napój
meksykański z agawy).
Jest to kompleks zabudowań : min, – budynek gdzie odbywały się
balety i popijawy czyli tzw. dyskoteki od piątku do niedzieli – była tu też
sala do wynajmu i organizacji ślubów, komunii, bankietów – była też część
jakby noclegowa dla gości, oraz kultowy sklep pn. „Alkohole Świata”
czynny całą dobę – gorzałki hektolitry.
O lokalu TEQUILA było głośno w pogranicznym i łobuzerskim
mieście Chełmie. Jak już wspominałam od piątku do niedzieli we wszystkie
wieczory były tu organizowane dyskoteki. Porządek był tu też wzorowy,
porządku pilnowali wynajmowani ochroniarze – atmosfera rodzinna.
TEQULA jest usytuowana na końcu ul. Lwowskiej i skrzyżowania czyli jest
ostatnim budynkiem w tym ciągu. Obok niej w prawo stoją jednorodzinne
lub dwurodzinne prywatne domki – no i oczywiście w kilu z nich po kolei w
piwnicach urządzone są bistra – czyli pijalnie piwa, gorzała też jest i szybka
zakąska – biesiady w środku lub w podwórku altanka.
Właściwie od piątku do niedzieli odchodziły tu balety popijawy, grały
tu zawsze zapraszane kapele lub zespoły – a muzyka głośna rozchodziła się
po okolicy. Zawsze pomiędzy godzinami 24 a 2 rankiem towarzystwo
opuszczało dyskotekę i oczywiście rozchodziło się do swoich domów. I tak
pijane towarzystwo o tej samej godzinie wychodziło i z TEQULI i z
przyległych piwiarni – i wtedy szukając swoich okolicznościowych wrogów
rozpoczynało się mordobicie, które rozlewało się na cały przyległy teren. A
ja-my ze swoim mężem wychodziliśmy na balkon na krzesełka, no i widoki
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jak z Westernów. Fruwały okoliczne śmietniczki, flaszki i co dało się
udźwignąć a potrzebne jest do bijatyki. Oczywiście mordobicie przybierało
różne rozmiary i formy często były to solówki lub w kilka osób.
Powiem szczerze, że niekiedy jak było ciepło to czekaliśmy nawet na
te letnie na świeżym powietrzu kino – które trwało około od 1 do 2 godzin.
Czasami przyjeżdżała policja nawet w kilka radiowozy – ale stali i patrzyli
znali dobrze to przedstawienie jak się leją po mordach, więc czekali,
towarzystwo się rozeszło to i odjeżdżali – może nie chcieli im przeszkadzać
w zabawie.
Właściwie od 2015 r. nastąpiły pustki młodzieży w mieście. Większość
powyjeżdżała za granicę do pracy, a część w Polskę szukając miejsca do
życia. Tak też miasto Chełm pustoszeje i knajpki też – po prostu miasto się
wyludnia.
Tawerna TEQULA opustoszała nastała cisza, a wielki reklamowy
baner ze starości i z braku konserwacji zmienia kolory i szarzeje, teren
zarastają chwasty, sklep „Alkohole Świata” zamknięty wszystko to wygląda
ponuro i przygnębiająco – tylko są wspomnienia.
W ślad za rozrywkową tawerną poszły też przyległe bistra piwne i są
nieczynne – w koło cisza i spokój – chyba to się już nie odrodzi. A szkoda,
bo było ciekawie tylko wspomnienia pozostaną i będą przypominać co tu się
działo.
Analizując ten powyższy fakt czy przypadek – to właściwie w całym
mieście Chełmie taka sytuacja ma miejsce – a nawet się pogłębia.

Dalej turystyka medyczna ale do Lublina
- przyjemność z pożytecznym
Jak turystyka medyczna do Lublina – to tylko do Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie ul. Jaczewskiego 8. W
zależności od nagłej lub nadzwyczajnej sytuacji – odpukać.
A tak właściwie to co jakiś czas lub co parę lat doskonalimy z moim
mężem wyjazdową turystykę medyczną do Lublina do szpitala oczywiście
na konsultacje neurologiczne (też po uzgodnieniu telefonicznym), związane z
moją choroba Parkinsona i wynikłą z nią operacją, do naszej lubianej
mistrzyni Pani dr Katarzyny Obszańskiej – która jak już wspominałam –
poprzez wykonanie operacji na moim mózgu – zmieniła moje życie.
Dlatego teraz każda nasza wycieczka turystyczna wyjazdowa – autem
– do Lublina do szpitala jest optymistyczna i pełna pozytywnych doznań.
Ale w czasie pokonywania trasy Chełm – Lublin wraz z naszym rejsem i
startem z mieszkania pochłania mnie zawsze dreszczyk emocji co będzie.
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Ale gdy mijamy historyczną wieżę Stołpie i wpadamy na autostradę, a na
niej dalej widnieje kierunkowskaz miasto Lublin, to tu przeżywane emocje
przeradzają się nagle w sentymentalny nastrój. Bo wiem, że każde kolejne
spotkanie z Panią dr Obszańską – jak myślę – jest dla mnie darem losu i
zgłębieniem jeszcze większej wiedzy o mojej chorobie.
Do końca świata i jeden dzień dłużej – jak mówi Jurek Owsiak.

Dalej też turystyka lekarska ale po Chełmie
tu do Pani Małgorzaty Mierzwy
Oczywiście jak jest potrzeba mam cały czas kontakt z moim lekarzem
rodzinnym – teraz jest taka moda, że konsultacje telefoniczne (chyba, że coś
bardzo poważnego) – to osobiście. Mam też wykonywane badanie morfologii
itd. tu przychodzi do mnie pielęgniarka i to ona to wykonuje. Chodzę też na
różnego rodzaju prześwietlenia.
Ale najbardziej specjalistyczne i związane z moją chorobą są w
dalszym ciągu spotkania – wizyty w gabinecie Pani Małgorzaty Mierzwy
neurologa mojego lekarza specjalisty, oczywiście po rejestracji
telefonicznej. Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, abym długo czekała na wizytę.
Wizyty jak dawniej bez zmiany – po takiej wizycie człowiek wychodzi
naszpikowany wiedzą, inspiracją do życia i parciem na pokonywanie
przeszkód.

A mój mąż się nie zmienia
– i to dobrze dla mnie
Oczywiście zachowanie mojego męża trwa cały czas i się nie zmienia –
z czego ja i moje ciało jesteśmy bardzo zadowolone. Jest zawsze dla mnie
bardzo dobry i wyrozumiały (czasami krzyknie), a przede wszystkim dba o
mnie pomimo mojej choroby. Cały czas w naszym mieszkaniu jest radośnie
i wesoło, lecą hity muzyczne które puszcza mój mąż. Mój mąż opanował też
kuchnię gotuje, piecze i serwuje wymyślne potrawy.
Opanował też całe mieszkanie – sprząta, pierze, dalej dba o czystość i
oczywiście o kwiaty. Dba też o wszystkie rocznice rodzinne i z tym związane
atrybuty jak bukiety, torty, okolicznościowe laurki i prezenty.
Mój mąż zawsze powtarza, że życie to ruch dlatego do każdej
czynności podchodzi jak do sportu i ćwiczeń cielesnych. Podziwiam go jak
z uśmiechem zawsze pomaga mi, wita gości, i wykonuje wiele innych
czynności. Jest zawsze na moje zawołanie !!!!!!!!
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Dalej walczę z Parkinsonem – bo jest on we mnie przez cały czas i
chyba już pozostanie – na dobre i na złe. Różne odcienie losu przybiera
moja codzienne egzystencja, są lepsze i gorsze dni, czasami się przewracam
– ale jak do tej pory zawsze mnie wyratuje mój mąż.

Bardzo ważne są dla mnie
wszelkie spotkania rodzinne
Bardzo ważne są dla mnie też przede wszystkim wszelkie spotkania
najazdy rodzinne na moje mieszkanie. Zawsze staram się – ale tu mój mąż
zawsze wyznaczał i wyznacza trendy rodowej ceremonii rodzinnej – aby
wszelkie ceremonie rodzinne odbywały się tak jak z pokolenia na pokolenie
przekazywane – i aby młodzi na nich się wzorowali i mówili tak było u
dziadków – to i tak ma być u nas wedle naszego rodu.
No mogą też wprowadzać swoje innowacje, bo przecież świat idzie z
postępem – ale czasami się zastanawiam dokąd ten świat zmierza !!!!!!!!
W naszym mieszkaniu jak już wspominałam, jest wiele pamiątek
rodzinnych z wielu pokoleń – są one wszystkie pieczołowicie i z kultem
przechowywane i eksponowane. Przede wszystkim – jak przeminiemy –
będą tak myślę dalej kultywowane przez nasze wnuki, a może będą
rozbudowywane.
Osobliwym kultywowanym rozdziałem w naszym życiu rodzinnym są
tu dwa wielkie święta religijne – Wielkanoc i Boże Narodzenie – które
zawsze są u nas obchodzone z wielkim pietyzmem i według obrządku
rytuału religijnego i kulinarnego przy promieniujących atrybutach danemu
świętu, jak : pisanki, palmy, choinka, opłatki, sianko, dyngus, pasterka,
kolędy. Staramy się aby te kultowe święta spędzać całymi rodzinami w
komplecie – bo są one kolorowe, radosne i pełne niespodzianek. Święta te
mają też w sobie jakiś czar, który niespodziewanie spływa z niebios na
biesiadników zasiadających przy świątecznym stole.
Zdarza się też, że czasami jestem zapraszana na rodzinne biesiady do
mojej córki Agatki – oczywiście ze swoim wózeczkiem.
Marzy mi się powrót do swojej dawnej świetności – czyli do dawnej
swojej sprawności fizycznej i ruchowej. Abym mogła sama spacerować do
woli i czuć wiatr we włosach. Spotykać się swobodnie ze znajomymi na ulicy
w sklepie, kinie. A przede wszystkim dokończyć wspólnie zaplanowane z
moim mężem wojaże turystyczne do tych miejscowości i okolic które
chciałabym poznać.
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Mój świat marzeń – świat sentymentalnej iluzji
- książka, muzyka, film
- telewizja : teatr, kabaret, seriale, taniec
Obecnie – moja choroba, a z tym też stan mojego zdrowia – wymusiła
na mnie zagospodarowanie zaistniałego mojego czasu wolnego. Nigdy
przedtem nie zwracałam większej uwagi na takie sprawy jak brak czy
nadmiar czasu, a tu czas wolny i co z nim zrobić i jak go wypełnić.
A teraz zdałam sobie sprawę z tego, że tak faktycznie to mój czas
wolny – choć mój mąż mi tak zorganizował moją egzystencję – abym nigdy
nie była sama, to jednak mimo woli często czuję chwile osamotnienia czy
wpadam w tzw. stan samotności. Nie mogę cały czas tego stanu rzeczy
wykorzystywać. Dlatego postanowiłam – czułam też nostalgię i wewnętrznie
coś mi podpowiadało abym swoje dawne pasje teraz w miarę swoich
możliwości adaptowała do nowej teraźniejszej rzeczywistości. Co za
wspaniałe uczucie – moja sterowana samotność i moje pasje i mój czas
wolny – tylko działać.
Tak faktycznie podstawowymi atrybutami do zagospodarowania
mojego czasu wolne w obecnej chwili i mojej samodzielności w ich obsłudze
są : komórka – telewizja – internet – książka. Taka kolejność podyktowana
jest też mają chorobą i obecną sprawnością ruchową – która pomimo
permanentnego leczenia dalej tkwi we mnie i niespodziewanie mnie atakuje,
osłabia i gnębi.
Książka – a w niej zawarta napisana przez autora treść – była zawsze
dla mnie, podstawowym źródłem wiedzy. Dobra książka zawsze była moim
przyjacielem i zaspokojeniem niegdysiejszych snobistycznych wartości –
które teraz coraz bardziej doceniam. Uwielbiam powieści historyczne,
biograficzne, kulturoznawcze. Porywają mnie romanse – mój mąż mówi mi
zawsze, jak czytam jakiś romans – pokaż mi chociaż jeden twój książkowy
romans, który byłby większy od naszej wielkiej miłości mającej wpływ na
naszą rzeczywistą egzystencję w rzeczywistym świecie.
Muzyki mam dość, a dostarcza mi jej codziennie od rana do wieczora
mój mąż przesiąknięty naszym niegdysiejszym polskim bigbitem.
Telewizja, tak faktycznie opanowała mnie bez reszty. Właściwie to
prawie cały dzień siedzę w telewizorze i oglądam swoje ulubione, filmy
seriale, programy rozrywkowe, kabarety – tylko TVN !!!!!!!!!!
Komórka i internet pomaga mi kontaktować się z moją rodziną,
przyjaciółmi, znajomymi – często godzinami gadamy, rozmawiamy.
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Pielęgniarka i rehabilitantka
Aby odciążyć mojego męża od niektórych fizycznych obowiązków
związanych z moją codzienną egzystencją, od 2020 r. – (po wielu
trudnościach załatwiania wszelkich formalności co do uzyskania konsensusu
aby przydzielono mi pielęgniarkę długoterminową, czasami czeka się na to
nawet rok, jednak się udało wcześniej) – przychodzi do mnie taka właśnie
pielęgniarka długoterminowa, bardzo sympatyczna a przede wszystkim
fachowa w swoim zakresie wiedzy (wiekowo juniorka starsza) Agnieszka
Kowalczyk. Jest bardzo sympatyczna i uczynna zaprzyjaźniliśmy się i
chyba jesteśmy kumplami – właściwie to jest jak moja córka.
W tych dniach w których przychodzi do mnie Agnieszka to zaraz po
wejściu i dezynfekcji rąk, pierwsze sprawdza mój stan zdrowia, ogląda
mnie, mierzy ciśnienie itd. (czasami też dobiera się medycznie do mojego
męża). Jak nie ma pogody to wtedy tworzymy mieszkaniową turystykę
pieszą z wózkiem po pokojach a Agnieszka mnie asekuruje, gdy się
zmęczymy to mnie chwilę poćwiczy i następnie krótki relaks towarzyski
czyli konwersacja. A jak jest pogada no to na dwór na świeże powietrze i
słońce. Bierzemy wózeczek i tworzymy turystykę pieszą osiedlową z
wózkiem po osiedlu albo turystykę: wszelko sklepową – może coś obejrzeć
lub może coś kupić (po drodze, apteka, kosmetyczny, ciuchy, słodycze itd.).
Obowiązkiem – nie obowiązkiem jak jest potrzeba to Agnieszka też
załatwia, lekarstwa, skierowania, badania, podwozi mnie na wszelkie
medyczne seanse lecznicze i badania. Agnieszka – to też moja terapia coś
dla zdrowia i coś dla ducha. Chyba będzie miała u mnie dożywocie !!!!!
Dalej – aby odciążyć mojego męża od niektórych fizycznych
obowiązków związanych z moją codzienną egzystencją, od 2021 r. – (też po
wielu perypetiach ale udało się załatwić) – przychodzi do mnie do mojego
mieszkania rehabilitantka (junior starszy) i torturuje mnie ale skutecznie
różnymi ćwiczeniami z czego jestem bardzo zadowolona – stopniowo,
stopniowo – i chyba jestem coraz bardziej sprawniejsza. Nie wiem ile czasu
będzie jeszcze ta sama rehabilitantka przychodzić (może będzie inna ze
względów organizacyjnych przydzielona) ale chciałabym żeby przychodziła ta
która już przychodzi – tak będę to załatwiała.
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Ja w okresie choroby – jeszcze przed operacją i elektrodami

Ja po operacjach – 2017 r.
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