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Z ycia O rodka…

„Tylko życie poświęcone innym warte
jest przeżycia”

…

ta

my l Alberta

Einsteina by a

oficjalnego otwarcia nowej cz

mottem uroczysto ci

ci Krajowego O rodka Mieszkalno-

Rehabilitacyjnego dla osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM)
w D(bku, która mia a miejsce 23 czerwca 2008 roku.
Uroczysto 0 odby a si

na

wie1ym powietrzu przed nowo-

wybudowanym obiektem. 3adnie prezentuj(cy si , trzykondygnacyjny
gmach mie ci 30 jednoosobowych pokoi mieszkalnych oraz cz

0

funkcjonaln(. Znalaz a w niej miejsce kriokomora (urz(dzenie
do leczenia zimnem, gdzie temperatura spada nawet do minus 160
stopni), lokomat – urz(dzenie do ponownej nauki chodzenia, jedyne
w Polsce i tej cz

ci Europy, fizykoterapia z pe nym wyposa1eniem

(lasery, pr(dy, fala uderzeniowa, przegrzewanie tkanek, krioterapia
miejscowa), hydroterapia z wannami do masa1u, wirówkami i wann(
czterokomorow( z pr(dami oraz sala rehabilitacyjna (kinezyterapia)
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ze sto em do trakcji kr gos upa. Jako ciekawostk

podajmy, 1e

lokomat zainstalowany w Bangkoku (Tajlandia) obs uguje pacjentów
z ca ej Azji Po udniowo-Wschodniej.
Ceremoni

otwarcia rozpocz(

dyrektor O rodka, Dariusz

W c awski, który poprosi zebranych o uczczenie chwil( ciszy pami 0
Andrzeja Wojdy y, by ego wojewody ciechanowskiego i przyjaciela
O rodka w D(bku, który przed tragiczn( mierci( potwierdzi swoje
uczestnictwo w uroczysto ci.
Po uroczystej mszy

wi tej celebrowanej przez ksi dza

dziekana dr Ryszarda Kami>skiego z M awy oraz wyst pach orkiestry
i m odych tancerek z Rybna, Marsza ek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik i dyrektor O rodka Dariusz W c awski posadzili d(b,
który

b dzie

upami tnia

to

wydarzenie.

Podczas

okoliczno ciowych marsza ek Adam Struzik, pose

wyst(pie>

na Sejm RP

Aleksander Sopli>ski, dyrektor Instytutu Rozwoju S u1b Spo ecznych
dr Joanna Star ga-Piasek, starostowie m awski i p o>ski, burmistrz
M awy, przedstawiciele stowarzysze> osób choruj(cych na SM oraz
dyrektor O rodka podkre lali, 1e jest to wydarzenie na skal
ogólnokrajow(.

Dzi ki

rozbudowie

KOMR

w

D(bku

b dzie

najnowocze niejszym w kraju o rodkiem rehabilitacyjny dla chorych
na SM.
Do dyrektora KOMR nap yn o te1 wiele listów gratulacyjnych
m.in. od: Marsza ka Sejmu Bronis awa Komorowskiego, Wicepremiera
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Waldemara Pawlaka, Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej Jolanty
Fedak oraz Biskupa P ockiego Piotra Libery.
Przeci cia wst gi dokonali marsza ek Mazowsza, dyrektor
O rodka i przedstawicielka jego Mieszka>ców Iwona Krzywi>ska,
a ksi(dz dziekan po wi ci nowy obiekt. Nast pnie go cie zwiedzali
nowe pomieszczenia i zapoznawali si z przeznaczeniem zakupionego
sprz tu. Go cie, w ród których by o wielu lekarzy, podkre lali
nowoczesno 0 i unikalno 0 urz(dze> zgromadzonych w D(bku.
Po odwiedzinach w g ównym budynku, gospodarze zaprezentowali
pozosta e zadania, wykonane w ramach inwestycji: pierwsze pole
do minigolfa przystosowane dla osób poruszaj(cych si na wózkach,
kolektory s oneczne pozwalaj(ce zaoszcz dzi0 olej opa owy, now(
kot owni

i agregat pr(dotwórczy oraz hotel i sal

konferencyjn(.

O rodek zamierza bowiem organizowa0 szkolenia i konferencje, nie
tylko zwi(zane z SM.
Obecny na uroczysto ci wicemarsza ek Mazowsza Waldemar
Roszkiewicz ju1 snuje plany o kolejnej rozbudowie O rodka i planach
na jego funkcjonowanie w przysz o ci.
Dyrektor W c awski tak1e patrzy w przysz o 0. „Chc powo a0
komitet

budowy

pierwszego

na

wiecie

pomnika

osoby

niepe nosprawnej na wózku. Tu, w D(bku. Samo administrowanie jest
wa1ne i pracoch onne, jednak zawsze lubi em stawia0 przed sob(
kolejne cele i do nich d(1y0. Zako>czyli my rozbudow , ko>czymy
modernizacj , teraz czas na pomnik, a w przysz o ci mo1e dalsza
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rozbudowa. Wszystko dla dobra spo eczno ci osób choruj(cych
na SM”, powiedzia . Warto wspomnie0 równie1 o perfekcyjnej
organizacji ca ej uroczysto ci, któr( zaj li si
w D(bku.

pracownicy o rodka
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Mieszka cy pisz)…

Bóg nie podniesie
Bodzia z ziemi
Tylko prosz si nad nami nie litowa
Fragment reporta u
Magdaleny Grzeba kowskiej
Gazeta Wyborcza Trójmiasto
18 kwietnia 2008r.

$al to chorych dzieci, bo co one sobie po yj)?

1
Jola i Bogdan M cikalscy z Gdyni. Oboje chorujemy na stwardnienie rozsiane
(SM). Jola od 20 lat, Bogdan od 18. Zbli1amy si do czterdziestki. Wspólnie
patrzymy, jak si sypiemy.
2
Jola: Córka s(siadki mia a stwardnienie rozsiane. Starsza ode mnie o kilka lat,
m 1atka, dzieciata. Jej mama ci(gle siedzia a u mojej i opowiada a, co tam
u Heni. Jak Henia odwiedza a matk , namierzali my j( przez okno
i obserwowali my post p choroby. Mia am wi c dok adny obraz SM, taki
jawny. Henia ju1 nie 1yje.
3
Bogdan: Nagle zacz( em kiepsko chodzi0. Robi em takie t(pni cie lew( nog(.
Bezw adne. Pracowa em w stoczni w Gdyni, przy remontach statków ch odni.
A1 w ko>cu ta noga zacz a mi przeszkadza0. Dosta em zwolnienie lekarskie,
by em zadowolony. Nic nie robi em, a forsa by a. Jeden miesi(c, drugi, trzeci.
Haden lekarz nie wiedzia , co mi jest.
Jola: Pierwszy objaw mia am w drugiej lub trzeciej klasie technikum.
Zapalenie nerwu wzrokowego. Podleczono, znikn o. Ale lekarz mi wtedy ju1
powiedzia , 1e to mo1e by0 SM.
Bogdan; Siedzia em u lekarza w gabinecie i spyta em, co mi jest. Wykr ca si
od odpowiedzi. Wesz a piel gniarka, a on do niej na boku: - Widzi pani,
to ch opak ze stwardnieniem rozsianym. Ten doktor zabroni mojej rodzinie
mówi0, na co choruj . Raz, podczas k ótni, kto bliski mi wykrzycza :
- Zobaczysz, b dziesz jeszcze na wózku siedzia !
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Jola: Studniówka, chcia am poby0 ze wszystkimi, a ja ledwo chodzi am po sali.
Nabuzowana lekami, bo nam wtedy dawano encortony. A one powoduj(
opuchlizn . Ferie przysz y, posz am do szpitala. Ale matur zda am, nawet
papiery na studia z o1y am. Wtedy przyszed drugi rzut.
4
Jola: Dlaczego ja? Dlaczego ja?
Bogdan: Przez pierwsze lata to pytanie towarzyszy ci(gle. Nieod (czny
element.
5
Bogdan: My la em o mierci. Ale nie w tym sensie, 1eby sobie odebra0 1ycie.
Nie chcia em jednak 1y0. Mia em przed oczami wózek, który mnie czeka
i SM-owca, co nie mo1e ruszy0 r kami i nogami.
Jola: O czym my la am, jak by am drugi raz w szpitalu? No przecie1
nie o mierci! To by o tu1 po maturze, pi kny czerwiec, drzewa za oknami,
s o>ce. A ja wpatrzona w kroplówki ze sterydami. My la am tylko o tym, kiedy
wyjd ze szpitala, kiedy wróc do domu.
6
Jola: Swoje wysiedzia am w oknie. Raz p aka am ca y dzie>, nie potrafili nade
mn( zapanowa0.
Bogdan: Zamkn( em si w mieszkaniu na cztery i pó roku. Nie wyjd ,
nie chc , mama skoczy po fajki do sklepu.
Jola: To ty by e leniwy. Ja bocznymi drogami, 1eby nikt nie widzia , bieg am
do lasu, chowa am si za drzewami i w g stwinie rusza am si , 0wiczy am. Heby
co robi0, Ale skrycie przed ludLmi, 1eby nie pomy leli sobie nie wiadomo co.
W ma ej miejscowo ci, gdzie mieszkasz od urodzenia, wszyscy
ci namierzaj(. Patrz(, jak idziesz do sklepu, jak wsiadasz do autobusu.
Bogdan: Rano kawa, potem obiad, telewizja i skakanie po kana ach z mam(
rencistk( u boku. Szaro 0.
Jola; Nawet prac znalaz am, w biurze. Po trzech miesi(cach przyszed
kolejny rzut. I po pracy.
Bogdan: Czasem wyszed em na parking przed blokiem. Bez kul, bo si
wstydzi em, cho0 szybko przysz y zaburzenia równowagi. S(siadki mówi y
mamie: - Pani syn chodzi pijany. To normalne okre lenie SM-owca.
Jola: Przed kulami cz owiek si broni. Jeszcze nie, jeszcze sobie poradz .
Ja wzi am parasolk do podpierania, z drewnian( r(czk(. Dopiero w 1995 r.,
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w Konstancinie, w Centrum Kszta cenia i Rehabilitacji M odzie1y, ch opaki dali
mi kule. Co si b dziesz m czy0, powiedzieli. Tam dopiero zaakceptowa am
siebie. Jak zobaczy am m odzie1 bez r(k i nóg, nastolatków na wózkach.
My SM-owcy, byli my w trzecim bloku. Nikt na nas nie zwraca uwagi.
Nie chc , 1eby kto nas 1a owa . Hal to chorych dzieci, które ogl(da si w
telewizji.
Co one sobie po1yj( ?
7
Bogdan: Kiedy
siedzia em jak zwykle z mam( przed telewizorem.
Za1artowa a: - A mo1e by sobie dziewczyn znalaz . Ja powiedzia em:
- A 1eby mama wiedzia a, 1e sobie z sanatorium przywioz ! Omiali my
si bardzo.
Jola i Bogdan: Spotkali my si w sanatorium w D(bku, pod M aw(.
Jola: Nie zwróci e na mnie uwagi od razu.
Bogdan: Bo schowa a si gdzie pod cian(. Dopiero na sto ówce, jak ci
posadzili naprzeciw mnie.
Jola i Bogdan: Poznali my si w 1999 r. Pi 0 lat temu wzi li my lub cywilny.
Zamieszkali my w Gdyni, z mam( Bogdana.
8
Bogdan: Co z tob( b dzie? Co z tob( b dzie? Mama i rodze>stwo zam czali
mnie tymi pytaniami.
Jola: U mnie to samo. Matka przekre la a mi w ten sposób 1ycie.
Ze zmartwienia o mnie chcia a, 1ebym siedzia a do ko>ca 1ycia u niej w oknie.
Bogdan: Brat raz przyszed z awantur(: Jak ty mo1esz w ogóle bra0 lub?
I do tego z SM-owcem? Masz hopla.
Jola: Bogdan ma czworo rodze>stwa. Te ciowa zachorowa a na Alzheimera.
Opiekowali my si ni( sami, dok(d dawali my rad . Kiedy ju1 nas nie
poznawa a, oddali my j( do Caritasu. Akurat zbli1a si nasz turnus w
sanatorium w D(bku. Nie dali my rady dalej. Nikt z rodze>stwa Bodzia nie
chcia jej wzi(0 do siebie.
Bogdan: Ci, co najwi cej krzyczeli, znikn li. Prawie nie mam kontaktu
z rodze>stwem.
Jola: Boj( si , 1e zachoruj(.
Bogdan: Boj( si , 1e jak z nami b dzie gorzej, b d( musieli pomóc. Dlatego
teraz nie przychodz(.
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Jola: Siostra Bogdana te1 zachorowa a na stwardnienie rozsiano. Pi 0 lat
temu.
9
Jola: Bóg zsy a ludziom cierpienie, bo ma w tym jaki cel? Jakie dobro mo1e
wynikn(0 z zes ania na ma e dzieci raka? Gdy szwagierka p aka a, czemu
w a nie ona ma stwardnienie rozsiane, pomy la am: - Zapytaj Boga, on ci
odpowie.
Bogdan: Nie jestem ateist(, wierz w Boga, tak zosta em wychowany. To ja
napiera em na lub ko cielny trzy lata temu.
Jola: Jak sama wieczorem nie po0wicz , to nie wstan rano i nie pójd
tam czy tam, bo nie dam rady. Licz na innych ludzi. Jak si Bodzio
przewróci na ulicy, tak by o wczoraj, pomo1e nam cz owiek. Bóg nie podniesie
Bodzia z ziemi.
10
Jola: Powiedzia am siostrze, 1e m(1 cieli mi ó1ko. Zazdro ci a mi, bo ma
m 1a poza domem.
Bogdan: Jola jest moim motorkiem. Namówi a mnie na prawo jazdy. Sama ju1
mia a. Ja, 1e nie, 1e za daleko, 1e po co. ZnaleLli my instruktora, zda em.
Kupili my ostatnio nowy samochód, nasz stary maluszek ju1 si sypa .
Jola: Hycie z rodzin( by o trudniejsze. U1alali si nade mn(, ja si u1ala am
nad sob(. Podali mi wszystko, podwieLli gdzie chcia am. A tu jestem zdana na
siebie. Musz wyj 0 po zakupy, musz wyrzuci0 mieci, musz ugotowa0
obiad, musz si ruszy0. Herbaty nie przenios sama, bo bym wyla a. Ale
postawi kubek na krze le. Bodzio przeniesie na stolik. W domu kto by mi j(
poda . Tu sami prze1ywamy swoje 1ycie z jego urokami i upadkami.
Bogdan: Od niedawna pracujemy Sze 0 godzin dziennie przy komputerach,
wyszukujemy w internecie dane dla firmy. Dzie> szybko mija.
Jola: Hycie nabra o barw.
Jola i Bogdan: Jeste my szcz liwi, bo mamy siebie.
Jola: Oni mi si cz sto g sto, 1e biegam. Sprawnie si poruszam. Potem si
budz . Na ulicy patrz , jak ludzie biegn( do autobusu. A ja co? A ja jad
sobie wygodnie samochodem. Te1 si przemieszczam, w innej postaci, no
trudno.

Rozmaito ci…

w numerze m.in.:
Raport Impulsu - SM w siec
Rusz si – Pwiczenia miednicy i bioder
Superimpuls – Ok ad ch odz(cy
Rusz si ! – Gdy dr1( d onie
Niezb dnik Impulsu – Odle1yna… i co dalej?
Niezb dnik Impulsu – Nie bój si s o>ca!

Dost pny ju1 od 16 czerwca, tak1e w sklepiku O rodka.

Wa ne adresy

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
Centrum Informacyjne SM: 00-697 Warszawa, Hotel Mariott,
Al. Jerozolimskie 65/79 www.ptsr.org.pl tel. 022 630-72-15
e-mail: a.bartuszek@ptsr.org.pl
Biuro RG PTSR 00-583 Warszawa ul. Bagatela 13/43 tel. 022 856-72-66
e-mail:biuro@ptsr.org.pl
Infolinia o SM: 0801-313-333
Krajowy O rodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na SM
w D)bku 06-561 Stupsk tel. 023 653-13-31 www.dabek.of.pl
e-mail: komr_sm@ufik.idn.org.pl dabek@idn.org.pl
Mazowieckie Centrum Polityki Spo ecznej
02-002 Warszawa ul. Nowogrodzka 62a tel. 022 622-42-32 w.13
e-mail: mcps@mazovia.pl
Zespó redakcyjny: Krzysztof Czubak, Bogumi a Kowalska, Jolanta Marciniak
Przy wspó pracy: Jolanta i Bogdan M cikalscy, Przemys aw Zadro1ny

Wszystkich zainteresowanych poprzednimi numerami KOMRÓWKI
zapraszamy na nasz( stron internetow(

