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 Właściwie powinienem rozpocząć od 
słów  „Oddajemy do państwa rąk pierwszy 
numer biuletynu …….” Ale nie są to nasze 
pierwsze doświadczenia.
 Jak zapewne niektórzy pamiętają, 
pierwszy numer biuletynu ukazał się we 
wrześniu 2006 roku. Wtedy działaliśmy 
jeszcze przy fundacji „Równe Szanse” jako 
Grupa Wsparcia dla Osób z Chorobą Par-
kinsona i ich Rodzin ”Słonik„. Niestety dro-
gi nasze rozeszły się i od stycznia 2007 roku 
zaistnieliśmy jako samodzielne stowarzy-
szenie i już w marcu tego samego roku uzy-
skaliśmy status OPP czyli  Organizacji Po-
żytku Publicznego. Teraz można przekazy-
wać na nasze konto 1% odpisu od podatku. 
Nie będę opowiadał historii naszego stowa-
rzyszenia. Czasami było ciężko, szczególnie, 

SŁOWO WSTĘPNE

że nawet nie mieliśmy lokalu na spotkania. 
W tym czasie ogromną pomoc uzyskałem 
od członków stowarzyszenia, którzy mimo 
trudności podtrzymywali mnie na duchu 
twierdząc, iż nasza działalność jest dla nas 
wszystkich wprost niezbędna. Wreszcie 
i dla nas zaświeciło słońce. Mamy lokal, 
w którym spotykamy się systematycznie. 

Nawiązaliśmy kontakt z przychodnią reha-
bilitacyjną „Creator”, dokąd uczęszczamy 
na zajęcia.
  Ale nie o tym miało być. Miałem     
pisać o biuletynie „Słonik”.
 O jego powstaniu zadecydowała 
potrzeba informacji o naszym istnieniu.      
Chorzy, którzy docierają do nas są kiero-
wani bardzo często okrężna drogą. Często 
uzyskują informację z warszawskiej „Fun-
dacji żyć z chorobą Parkinsona”, za co Fun-
dacji  pięknie dziękuję. Niestety, dla ludzi 
w pewnym wieku komputer i internet nie 
są źródłem zdobywania informacji o sto-
warzyszeniu, czemu nie można się dziwić.               
Pozostaje im tylko telewizja i codzienna 
gazeta. Oczywiście nie mamy zamiaru kon-
kurować z jakimikolwiek wydawnictwami, 
które są aktualnie na rynku. 
 Chcemy pozostać biuletynem o zasię-
gu regionalnym, informującym o działalno-
ści naszego stowarzyszenia. Mam nadzieje, 
że dotrzemy w najdalsze zakątki wojewódz-
twa łódzkiego, że pomożemy zintegrować 
się osobom z chorobą Parkinsona, pokaże-
my jak z nią żyć na co dzień. Nie mamy am-
bicji być poradnikiem medycznym. Chcemy 
przede wszystkim służyć radą, jak w życiu 
codziennym przezwyciężać problemy wy-
nikające z choroby. Jak pomóc spojrzeć 
z optymizmem w przyszłość. Dlatego też za-
chęcam wszystkich aby podzielili się z nami 
swoimi doświadczeniami i pisali do nas.
 Każda uwaga będzie dla nas cen-
na i zamieścimy ją na łamach biuletynu.  
Twórzmy razem nasz biuletyn.

    Julian Tomalczyk



trudności  związanych  z  chorobą.

Nowy skład zarządu Stowarzyszenia Osób z Choroba Parkinsona i ich Rodzin “Słonik” obowiązujący             

od stycznia 2011 roku: Julian Tomalczyk - prezes, Jolanta Tądel - wiceprezes, Janusz Jantoń- sekretarz, 

Jacek Norbert - skarbnik.  Członkom  zarządu życzymy dużo wytrwałości i zdrowia w swej działalności.

Mamy Status OPP

Jak  możesz pomóc potrzebującym?

Wypełniając zeznania roczne PIT-37 podatnik w części „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego       

na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego /OPP/”

W pozycji 124 wpisujemy nazwę OPP czyli w naszym przypadku:

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona  i ich Rodzin „Słonik”

Natomiast w pozycji 126 wpisujemy nr KRS 0000273267

Czego chcemy?

• chcemy, aby chorzy czynnie uczestniczyli w życiu, aby spotykali  się z przyjaciółmi,

• chcemy, aby chorzy pomimo choroby byli aktywni i samodzieln,

• chcemy, aby można było na nas liczyć, aby wszyscy, którzy nas odwiedzą czuli się jak wśród przyjaciół,

• chcemy nie tylko pomagać, ale tez wspierać chorych i ich rodziny, aby nie czuli się pozostawieni samym 

sobie,

• chcemy udowodnić wszystkim, że z chorobą Parkinsona  można życ godnie.

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Par-

kinsona i ich Rodzin „Słonik” z siedzibą                                                 

w Łodzi przy ulicy Siedleckiej 1 w Ośrodku Kultu-

ry „Górna” zostało wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000273267 dnia 31.01.2007 

roku, a w dniu 13 kwietnia 2007 roku uzyskało    

status organizacji pożytku publicznego.

Podstawowym założeniem statutowym jest wszech-

stronna pomoc chorym dotkniętym chorobą Par-

kinsona oraz ich opiekunom, w pokonywaniu    

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Łódź, ul. Lecznicza 6, tel. 42 664 20 48

Rzecznik Osób Niepełnosprawnych UMŁ - Łódź, ul. Sienkiewicza 5

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Łódź, ul. Piotrkowska 149

Poradnia Leczenia Chorób Parkinsona - Poradnia Neurologiczna przy szpitalu im. N. Barlickiego, 

Łódź, ul. Narutowicza 96

W poradni neurologicznej przyjmuje: dr n. med. Jolanta Urbaniak specjalista neurolog tel. 723 468 992

Neuropsychiatria s.c. Łódź, ul. Kamińskiego 7/9 pok.107 - dr n. med. Marcin Wojtera psychiatra tel. 609 138 039

WITAJCIE W NASZYM STOWARZYSZENIU



P O Ż E G N A N I E

 Śmierć, nieuchronna konsekwencja życia.  

Każdego z nas spotka, ale nikt o niej nie myśli.       

Dopiero gdy przewinie się obok nas, zabierze kogoś 

bliskiego, zaczynamy wspominać, rozpamiętywać 

każdą chwilę spędzoną razem, słowa wypowiedzia-

ne.

 Poznaliśmy się wiosną 2007 roku na                

naszym cyklicznym spotkaniu osób z chorobą Par-

kinsona. Jeszcze w stycznia 2011 roku snuliśmy 

wspólne plany wyjazdu na konferencje do Warsza-

wy, a przed nami był turnus rehabilitacyjny nad 

morze, przecież ubiegłoroczny tak sympatycznie 

wspominaliśmy. I jak grom spadła na nas wiado-

mość, że Nasza Natalia odeszła.  

 Droga Natalio zawsze brałaś czynny udział 

w naszych spotkaniach, wspomagałaś nas swą wie-

dzą, doświadczeniem, ale i ogromnym poczuciem 

humoru. 

 Twoja praca i zaangażowanie dla nasze-

go stowarzyszenia jest nie do zastąpienia, Natalio   

bardzo brakuje nam Ciebie. Zawsze pozostaniesz 

w naszych wspomnieniach i pamięci.

W piątek 28 stycznia 2011 roku

odeszła Natalia Kuran.

Śpieszmy się 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

zostaną po nich buty i telefon głuchy

tylko co nieważne jak krowa się wlecze 

najważniejsze tak prędkie, że nagle się staje 

potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 

jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy

kiedy myślimy o kimś zostając bez niego 

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna 

zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście

przychodzi jednocześnie jak patos i humor 

jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej 

tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu 

jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon 

żeby widzieć naprawdę zamykają oczy

chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć 

kochamy wciąż za mało i stale za późno 

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze 

a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą

i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą

i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości 

czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą 

ks. Jan Twardowski 



CHARAKTERYSTYKA CHOROBY PARKINSONA

 Choroba Parkinsona jest jednym z częst-

szych zaburzeń zwyrodnieniowych ośrodka 

układu nerwowego. Jest ona głównym scho-

rzeniem układu pozapiramidowego, którego 

podstawową rolą jest kontrola aktywności ru-

chowej. Najważniejsze struktury układu po-

zapiramidowego to przede wszystkim jądro 

ogoniaste, skorupa, gałka blada oraz jadro                                

niskowzgórzowe i istota czarna, która dzieli się 

na część gąbczastą i zbitą. 

Jądro ogoniaste z skorupą tworzą tzw. prąż-

kowie. Skorupa i gałka blada tworzą jądro              

soczewkowate, które wraz z jądrem ogoniastym 

tworzą ciałko prążkowane. Wszystkie struk-

tury tego układu są połączone drogami, któ-

re przekazują impulsy między nimi. Centrum 

integracji dla impulsów z całej kory mózgowej 

stanowi prążkowie, które wywiera wpływ na 

ośrodki ruchów dowolnych. W układzie poza-

piramidowym role neuroprzekaźników pełnią: 

kwas glutaminowy i aminokwas  asparaginowy 

– pobudzający prążkowie  oraz kwas gamma-

-aminomasłowy – działający hamująco. Acety-

locholina natomiast jest neuroprzekaźnikiem 

działającym tylko w obrębie prążkowia. Neuro-

ny części zbitej istoty czarnej wydzielają dopa-

minę, ważny neuroprzekaźnik odpowiedzialny 

za transmisje sygnałów pomiędzy istotą czar-

ną i prążkowiem. Dopamina wpływa hamują-

co na prążkowie w przeciwieństwie do innych 

neuroprzekaźników. Substancja ta przekazuje 

impulsy nerwowe odpowiedzialne za płynność 

i koordynacje ruchów zależnych od naszej woli. 

Choroba Parkinsona polega na postępującym 

zaniku neuronów dopaminergicznych w istocie 

czarnej. Proces zwyrodnieniowy obejmujący 

neurony dopaminergiczne powoduje obniże-

nie zawartości dopaminy w prążkowiu. Utrata 

70-80% tych komórek powoduje pojawienie 

się klinicznych objawów choroby Parkinsona. 

Przyczyny powstania choroby do tej pory nie 

zostały poznane, a leczenie ma przede wszyst-

kim charakter objawowy i dąży do zmniejsze-

nia nasilenia objawów choroby. 

Opracowano na podstawie 

pracy magisterskiej Urszuli Garbiec 



 Choroba Parkinsona jest postępującym 

schorzeniem centralnego układu nerwowego. Naj-

częstszymi objawami  chP jest drżenie, problemy w 

poruszaniu się, zaburzenia równowagi, sztywność 

mięśniowa – stanowią one sporą barierę w normal-

nym funkcjonowaniu. 

CELOWOŚĆ REHABILITACJI W ŚRODOWISKU 
OSÓB Z CHOROBĄ  PARKINSONA

 Niestety nie ma lekarstwa na zażegnanie 

tej choroby, a ścieżka leczenia jest różna, zależy od 

stopnia nasilenia choroby, wieku, warunków mate-

rialnych, indywidualnych obciążeń zdrowotnych, 

jak i reakcje na podawane leki.

 Jedną z form leczenia chP jest rehabilita-

cja ruchowa, wydaje mi się, że jest ona przyjemna 

i tania, potrzebne są tylko chęci i pomoc fizjotera-

peutów na początku   ćwiczeń, które później pacjent 

może wykonywać samodzielnie.

 O pozytywnym wpływie ruchu na orga-

nizm człowieka nie trzeba nikogo przekonywać. 

Ruch poprawia funkcjonowanie naszych narządów, 

sprawność i kondycję oraz koordynację. Dlatego 

kinezyterapia jest tak ważna u osób chorych na                 

Parkinsona.  

 Ćwiczenia dobrze wpływają na samopo-

czucie pacjentów, co za tym idzie eliminują stany        

depresyjne i wahania nastrojów, zmniejszają od-

czucia strachu, lęku i paniki, powodując mniejsze     

drżenie – jeden z głównych objawów. 

 Zaburzenia równowagi  powodują problemy 

w poruszaniu się. Pod wpływem gimnastyki zwięk-

sza się gęstość i struktura układu kostnego co zapo-

biega (przy częstych upadkach) złamaniom. Więza-

dła, ścięgna    i stawy są bardziej elastyczne, zwięk-

sza się  ich zakres ruchu. Gimnastyka kształtuje 

także układ mięśniowy: wzrost masy mięśniowej, 

siły i długości mięśni. Wzmacnianie mięśni grzbie-

tu wpływa korzystnie na prawidłową postawę ciała, 

mięśnie są lepiej ukrwione i dotlenione, co popra-

wia funkcje układu oddechowego i krwionośnego. 

 Pozytywne skutki obserwujemy również 

w układzie trawiennym. Stymulowanie narządów 

wewnętrznych jamy brzusznej i miednicy poprawia 

prawidłową pracę jelit, przemianę materii zapobie-

gając zaparciom, wzmacniają czynności żołądka, 

wątroby  i nerek. 

 Kinezyterapia przynosi ulgę w bólu. U pa-

cjentów z chP ból zazwyczaj występuje  w dolnym 

odcinku kręgosłupa oraz nogach, wywołany jest 

sztywnością mięśni, najczęściej dokucza w nocy  

powodując problemy ze spaniem, a przecież prawi-

dłowy sen daje nam energie na podstawowe czyn-

ności życiowe takie jak: mycie, ubieranie się, jedze-

nie, pisanie.

 Brak ruchu prowadzi do osłabienia organi-

zmu, braku chęci do walki z chorobą a co za tym 

idzie gorszej jakości życia pacjentów dlatego ak-

tywność fizyczna powinna być utrzymywana sys-

tematycznie, bowiem dzięki niej czujemy się lepiej. 

Gimnastyka to świetny sposób na spędzenie wol-

nego czasu, ćwiczenia grupowe skupiają pacjentów, 

rozwijają życie towarzyskie, przełamują barierę 

wstydu, pozwalają na wymianę doświadczeń.

mgr Ewa Erentraud



 Zdajemy sobie sprawę, z faktu, iż dieta wy-

sokotłuszczowa sprzyja powstawaniu zmian miaż-

dżycowych, w efekcie czego w układzie krążenia 

i sercu pojawiają się nieodwracalne zmiany choro-

bowe. Ale, co ciekawe, istnieją na świecie rejony, 

których mieszkańcy pomimo wysokiego spożycia 

tłuszczu rzadko umierają z powodu choroby niedo-

krwiennej serca. Tym rejonem są kraje śródziem-

nomorskie. Dieta mieszkańców tego regionu nie 

wyróżnia się niczym szczególnym i obfituje również 

w nadmiar niebezpiecznych dla organizmu kwasów 

tłuszczowych nasyconych. Rozwiązanie tej zagadki 

okazało się zaskakujące i zarazem proste. Jedyną 

różnicą wyróżniającą populację południowców od 

mieszkańców naszego regionu było duże spożycie 

wina. 

 Jak wykazały badania, spożycie alkoholu na 

poziomie 20-30 gram dziennie może przyczynić się 

do zmniejszenia zapadalności na choroby układu 

krążenia. Stwierdzono również, że zawarte w czer-

wonym winie flawonoidy hamują reakcje wolnorod-

nikowe w błonach komórkowych oraz tłuszczach 

krążących we krwi. Wino czerwone zawiera także 

inną niezwykle cenną dla naszego organizmu grupę 

flawonoidów – antocyjanidy. Zlokalizowane są one 

przede wszystkim w skórkach winogron. Z tego też 

tytułu właściwości prozdrowotne ma jedynie wino 

czerwone, gdyż w procesie fermentacji wina białego 

uczestniczy jedynie sam miąższ owoców bez cen-

nych skórek. 

 Nasuwa się pytanie, czy tylko czerwone 

wino ma cenne właściwości, czy może również sok 

z tych owoców? Jak się okazuje, flawonoidy  z wina 

są znacznie lepiej wykorzystywane przez nasz           

organizm. Tymczasem w produkcie fermentowa-

nym, jakim jest wino, kompleksy te ulęgają rozbiciu 

na prostsze, znacznie łatwiej przyswajalne składni-

ki. Ponadto niemałe znaczenie dla naszego zdrowia 

ma również zawartość alkoholu w winie, który nie 

tylko zwiększa rozpuszczalność flawonoidów, ale 

również przyczynia się do podwyższenia korzyst-

nego cholesterolu HDL, oraz zmniejszenia lepkości 

płytek krwi. Warunkiem jest jednak, aby spożycie 

alkoholu nie przekraczało 20-30g dziennie. Pora 

udzielić odpowiedzi na zadane pytanie w tytule. 

Chociaż zostało już udowodnione, że spożywanie 

w niewielkich ilościach czerwonego wina wpływa 

korzystnie na stan naszego zdrowia, to należy pa-

miętać, iż jest to mimo wszystko alkohol, do które-

go picia istnieje również wiele przeciwwskazań.  

 Pozostaje sok z winogron, który działa 

odrobinę gorzej niż czerwone wino, ale może być 

alternatywą dla nie mogących spożywać  alkoho-

lu. No cóż, choroba Parkinsona rządzi się swoimi            

prawami. 

   Wybór należy do was.

PIĆ ALBO NIE PIĆ - OTO JEST PYTANIE?



MIMO, ŻE ZIMA ...

 Mimo, że zima w pełni i nadal brodzimy 

grubo opatuleni w zaspach śniegu, to jednak  my-

ślimy już o wakacjach. 

 Zorganizowanie letniego odpoczynku dla 

kilkudziesięciu osób niepełnosprawnych nie jest 

sprawa prostą. Przede wszystkim, jak znaleźć ośro-

dek, który spełniałby potrzeby sporej grupy osób 

w podeszłym wieku. Nie  jest to  łatwe, co wiem  

z własnego doświadczenia. 

 Oczywiście są sanatoria oferujące całą gamę 

zabiegów i rehabilitanci pracujący jak automaty, 

niedostrzegający indywidualnych potrzeb chorego, 

ale takie miejsca nie interesują nas. Nasi chorzy, 

wyrwani z domowego „błogostanu” dostawszy się 

w machinę sanatoryjną, nie umieją się odnaleźć. 

Odnoszą  wrażenie, iż znaleźli się w przepełnionej, 

hałaśliwej poczekalni lekarskiej  i jeszcze muszą 

pilnować kolejki, żeby przypadkiem nie przeoczyć  

wizyty.

 Nie takie miałem wyobrażenie o naszej re-

habilitacji.  Marzyłem o cichym, niewielkim ośrod-

ku z fachowcami, których choroba Parkinsona nie 

wprawi w zakłopotanie,  tylko będą wiedzieli jak 

się nami zająć. Marzył mi się  kameralny ośrodek, 

w którym nie tylko będziemy postrzegani  jako jed-

nostka chorobowa ale będziemy znani z imienia. 

No i  chyba znalazłem takie miejsce. Jest to Dźwi-

rzyno. Dom wypoczynkowy Rybitwa, prowadzony 

przez Krystynę i Stanisława Krechowiczów. Domo-

wa atmosfera  i ciepło z jakim nas przyjęli gospoda-

rze ośrodka zaskoczyła wszystkich. Wszak byliśmy 

kuracjuszami uciążliwymi, grymaśnymi, często 



nieporadnymi. I ciągle się czegoś domagaliśmy,  

począwszy od wymiany poduszek na wymianie  łó-

żek skończywszy. Wszystkie te nasze marudzenia 

przyjmowane były z uśmiechem i cierpliwie speł-

niano je. Wprawdzie baza zabiegowa  w Rybitwie 

jest raczej skromna ale  za to rehabilitanci, znając 

nasze  schorzenie byli bardzo pomocni. Wszyscy 

pamiętamy wspaniałego masażystę, który  potrafił 

wyprostować nawet najbardziej poskręcane sylwet-

ki. Dziękujemy Wam za wspaniałą opiekę i zapew-

ne w 2011 roku ponownie odwiedzimy Dźwirzyno. 

Właściwie miałem na tym zakończyć, ale wywar-

to na mnie presję, że nie opisałem dokładniej jak 

spędzaliśmy tam wolny czas, co teraz  czynię. Przy 

wydatnej pomocy kierownictwa ośrodka udało 

się zorganizować wycieczkę autokarową, ognisko 

z pieczeniem kiełbasek i nawet  tańce. Codzienne 

spacery z kijkami Nordic Walking pod nadzorem 

rehabilitanta usprawniały nasze sylwetki.

 Z przyjemnością również wspomnę wieczo-

ry z panią Henią, logopedą. Wspólne recytacje spe-

cjalnie dobranych wierszyków znacznie poprawiała 

naszą dykcję do tego stopnia, że czasem czuliśmy 

się aktorami.

 Do tego cały nasz pobyt okraszony był wspa-

niałymi domowymi posiłkami.

 To był bardzo udany pobyt, więc nic dziw-

nego, że  już czynimy starania, ażeby ponownie 

spędzić wakacje w Rybitwie. Wszystkie osoby, któ-

re chcą spędzić z nami tegoroczne wakacje proszę 

o kontakt ze stowarzyszeniem.                          

 Julian Tomalczyk

 Mam nadzieję, że i inni uczestnicy turnusu              

w Rybitwie w 2010 roku napiszą coś o naszym po-

bycie  i podzielą się z nami swoimi wspomnieniami. 

Czekamy na listy.



ULGA REHABILITACYJNA

 Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną lub 

masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, 

sprawdź czy poniesione przez Ciebie wydatki na cele 

rehabilitacyjne  oraz wydatki związane ułatwianiem 

wykonywania czynności życiowych uprawniają do 

ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Jeżeli tak, to możesz z niej skorzystać. 

 Ulga rehabilitacyjna przysługuje na realiza-

cję dwóch celów:

• rehabilitację (sprzęt, leki),

• ułatwianie wykonywania czynności życiowych 

(sprzęt zarówno ortopedyczno - medyczny, jak 

i przystosowujący.

U W A G A

 Prawidłowe określenie, czy dany wydatek 

spełnia powyższy cel jest elementem bardzo często 

kwestionowanym przez organy podatkowe. Zatem 

sprzęt musi zawsze spełniać poniżej wskazane  wa-

runki związane z przeznaczeniem.

Celami, które uprawniają do ulgi są wydatki na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budyn-

ków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikają-

cych z niepełnosprawności;

• przystosowanie pojazdów mechanicznych do       

potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

• zakup i naprawę indywidualnego sprzętu,              

urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych 

w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie 

czynności życiowych, stosownie do

• potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego;

• zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkole-

niowych, stosownie do potrzeb wynikających z nie-

pełnosprawności;

• odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyj-

nym;

• odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie 

lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie        

rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-   

leczniczych i pielęgnacyjno opiekuńczych oraz od-

płatność za zabiegi rehabilitacyjne;

• opłacenie przewodników osób niewidomych I lub 

II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnospraw-

nością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwa-

lidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podat-

kowym 2.280 zł;

• utrzymanie przez osoby niewidome, o których 

mowa w pkt. 7, psa przewodnika - w wysokości      

nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 

określonej w pkt. 7; opiekę pielęgniarską w domu 

nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej 

choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz 

usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełno-

sprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa;

• opłacenie tłumacza języka migowego;

• kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełno-

sprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych,    

które nie ukończyły 25 roku życia;

• leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy 

faktycznie poniesionymi wydatkami w danym mie-

siącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwier-

dzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować 

określone leki (stale lub czasowo);

• odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi 

leczniczo-rehabilitacyjne:

 • a)  osoby niepełnosprawnej - karetką 

transportu sanitarnego,

 • b)  osoby niepełnosprawnej, zaliczonej 

do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepeł-

nosprawnych do lat 16 - również innymi środka-

mi transportu niż wymienione w lit. a; używanie 

samochodu osobowego, stanowiącego własność 



(współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczo-

nej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika 

mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną 

zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci 

niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku ży-

cia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewo-

zem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne 

- w wysokości nieprzekraczającej w roku podatko-

wym kwoty 2.280 zł; odpłatne przejazdy środkami 

transportu publicznego związane z pobytem:

•  a)  na turnusie rehabilitacyjnym,

•  b)  w zakładach, o których mowa w pkt 6,

•  c)  na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, 

o których mowa w pkt. 11.

UWAGA: I i II stopień inwalidztwa

Ilekroć jest mowa o osobach zaliczonych do:

• I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć od-

powiednio osoby, w stosunku do których orzeczono: 

 - całkowitą niezdolność do pracy oraz 

      niezdolność do samodzielnej egzystencji 

    albo

 -  znaczny stopień niepełnosprawności;

• II grupy inwalidztwa - należy przez to rozu-

mieć odpowiednio osoby, w stosunku do których                        

orzeczono:

 - całkowitą niezdolność do pracy albo

 - umiarkowany stopień niepełnosprawności.

W tym przypadku problemem może być określe-

nie grupy dla osób uzyskujących zaświadczenia 

o niepełnosprawności przed 31 sierpnia 1997 r.,          

w których nie wystąpiły powyższe przyporządko-

wania. Osoby takie, w celu korzystania z ulgi po-

winny wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie stop-

nia niepełnosprawności.

UWAGA: Finansowanie wydatków

 Wydatki muszą być finansowane ze środ-

ków własnych. Innymi słowy osoba trzecia nie może 

pokryć wydatków za osobę niepełnosprawną, gdyż 

ta straci prawo do ulgi. Wyjątkiem jest, gdy wydat-

ki ponosi osoba, na której utrzymaniu jest osoba 

niepełnosprawna (współmałżonek, dzieci własne 

i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowa-

nie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, 

rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe).

 Ponadto wydatki te podlegają odliczeniu 

od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofi-

nansowane) ze środków zakładowego funduszu re-

habilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo 

nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek 

formie. W przypadku gdy wydatki były częściowo 

sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy

(środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy 

poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną

(dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub

zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Dokumentowanie wydatków

 Z przedstawionego katalogu wydatków 

rehabilitacyjnych wynika, że są one przeważnie 

odliczane w pełnej wysokości, ale niektóre tylko 

w granicach limitu. Wysokość wydatków na cele 

rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumen-

tów stwierdzających ich poniesienie. Nie wymagają 

dokumentowania wydatki poniesione na:

• opłacenie przewodników przez osoby niewidome         

I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełno-

sprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy       

inwalidztwa,

• utrzymanie psa przewodnika przez osoby nie-

widome I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby 

z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do 

I grupy inwalidztwa,

• używanie samochodu osobowego na niezbędne      

zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Tutaj w ramach     

limitu za cały rok można odliczyć wydatki z każde-



go z tych tytułów w wysokości nieprzekraczającej 

2280 zł. 

 Oznacza to, że wszystkie wydatki limitowa-

ne w ramach ulgi rehabilitacyjnej nie wymagają od 

podatnika specjalnego sposobu dokumentowania 

faktu ich poniesienia. Wprawdzie w wymienionych 

trzech przypadkach nie trzeba posiadać dokumen-

tów stwierdzających wysokość poniesionych wy-

datków, jednak należy wykazać, że wydatki takie 

były ponoszone. Urząd skarbowy ma prawo spraw-

dzić, czy osoba, która dokonała odliczenia, ponosiła 

wydatki będące podstawą do jego dokonania.

 

Urząd nie będzie wymagał rachunków            

lub faktur, ale może zwrócić się do odlicza-

jącego o:

• wskazanie okoliczności i osób, w obecności któ-

rych osoba niepełnosprawna korzystała z pomocy 

przewodnika,

• wykazanie (uprawdopodobnienie), iż faktycznie 

korzystała z zabiegów rehabilitacyjnych, w przypad-

ku odliczenia na dojazdy na zabiegi (skierowanie na 

zabiegi, karta zabiegów, zaświadczenie z placówki, 

w której zabiegi były przeprowadzone itp.),

• wykazanie, że posiada psa przewodnika,

• dokumenty potwierdzające własność lub współ-

własność samochodu osobowego.

 Dokument stwierdzający poniesienie wy-

datku to dokument, z którego wynika: kto, za co, 

kiedy i w jakiej wysokości poniósł wydatek, np.      

rachunek, faktura, dokument potwierdzający doko-

nanie przelewu, bankowy i pocztowy dowód  wpła-

ty / przelewu / przekazu.

 

Paragon nie uprawnia do odliczenia

 Zdaniem organów podatkowych paragon 

fiskalny nie spełnia wymogów dokumentu stwier-

dzającego poniesienie wydatku, ponieważ nie wyni-

ka z niego, kto poniósł wydatek, i dlatego nie moż-

na na jego podstawie odliczać ulgi rehabilitacyjnej. 

Kontrola odliczeń

 Ponieważ ulga rehabilitacyjna jak każde od-

liczenie od dochodu lub podatku stanowi wyjątek 

od zasady, że wszyscy zobowiązani są do płacenia 

podatków, prawidłowość skorzystania z odlicze-

nia z tego tytułu może zostać sprawdzona przez 

urząd skarbowy. Na sprawdzenie urząd ma pięć 

lat, licząc od końca roku, w którym wykazaliśmy 

ją w zeznaniu. Przy uldze rehabilitacyjnej istotne 

będzie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawno-

ści oraz dokumentów potwierdzających poniesie-

nie wydatków, które zostały odliczone od dochodu. 

Organy podatkowe dokonują czynności sprawdza-

jących mających na celu sprawdzenie terminowo-

ści: składania deklaracji, wpłacania zadeklarowa-

nych podatków, w tym również pobieranych przez 

płatników oraz inkasentów; stwierdzenie formal-

nej poprawności dokumentów; ustalenie stanu 

faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdze-

nia zgodności z przedstawionymi dokumentami.                         

Zatem fiskus ma prawo zweryfikować każde zezna-

nie podatkowe nie tylko pod względem termino-

wych rozliczeń, lecz także ich poprawności. 

 

 Aby skorzystać z jakiejkolwiek ulgi podat-

kowej, trzeba spełnić ustawowe warunki do takiego 

odliczenia. Niespełnienie choćby jednegopowodu-

je, że podatnik nie może skorzystać z danej ulgi.             

Jeśli mimo to skorzysta z ulgi, musi liczyć się z ry-

zykiem, że organy podatkowe mają prawo i narzę-

dzia do zakwestionowania bezprawnego odlicze-

nia. Jeśli na przykład podatnik odliczy od dochodu 

wydatki na cele rehabilitacyjne, a nie jest ani osobą 

niepełnosprawną, ani nie ma na utrzymaniu osoby 

niepełnosprawnej, będzie musiał zwrócić ulgę. 

 Co więcej, zwrot ulgi będzie wiązał się     

z zapłatą zaległości  podatkowej. Dodatkowo trzeba 

będzie fiskusowi zapłacić odsetki.



WAKACYJNE WSPOMNIENIA

 Jestem siedemdziesięciolatką. Od kilku lat 

choruję na chorobę Parkinsona. Dzięki członkow-

stwu w Stowarzyszeniu Osób z Chorobą Parkin-

sona i ich Rodzin Słonik wyjechałam na turnus                   

rehabilitacyjny nad morze.  Dźwirzyno jest to cicha, 

spokojna miejscowość nadmorska, położona około 

12 km od Kołobrzegu. Zarząd naszego stowarzysze-

nia, zorganizował nam pobyt w ośrodku Rybitwa, 

znajdującym się w nadmorskim paśmie leśnym    

odległym 100 m od morza. Z okien widzieliśmy 

błękitne morze, słyszeliśmy szum fal i krzyk ptac-

twa morskiego. Po przyjeździe zostaliśmy życzliwie 

przyjęci przez właścicieli i pracowników ośrodka. 

Zakwaterowano nas w słonecznych, schludnych 

i wygodnych pokojach 2 osobowych. Pokoje wypo-

sażone były w węzły sanitarno-higieniczne, sprzęt 

TV  oraz czajniki.

 Na terenie znajduję się baza rehabilitacyjna, 

z której systematycznie i codziennie korzystaliśmy. 

Wykonywano nam zabiegi zalecone przez lekarza, 

ćwiczenia, masaże, okłady borowinowe oraz na-

świetlania. Podczas pobytu na turnusie rehabilita-

cyjnym prowadzone były również ćwiczenia gim-

nastyczne na powietrzu i spacery z kijkami Nor-

dic Walkinkg najczęściej brzegiem morza. Specjaliści, 

z którymi mieliśmy zabiegi w ykazywali się 

dużą fachowością i zaangażowaniem. 

 Korzystaliśmy z dużej, przestronnej, este-

tycznie wyposażonej stołówki. Gdzie serwowano 

nam posiłki smaczne, obfite, urozmaicone. Aby 

uatrakcyjnić nam pobyt organizatorzy zapropo-

nowali nam szereg atrakcji. Oczywiście nie mogło 

zabraknąć  wieczorków towarzyskich, podczas któ-

rych nie tylko spędzaliśmy miło czas, ale również 

i co najważniejsze zapominaliśmy o chorobie. Było 

także ognisko z pieczeniem kiełbasek przy muzyce, 

tańcach i wspólnym śpiewaniu. Odbyła się także 

jednodniowa wycieczka do Kołobrzegu. Zwiedzili-

śmy katedrę, muzeum Wojska Polskiego, pomnik 

zaślubin z morzem, starówkę oraz popłynęliśmy 

w rejs statkiem „Pirat”. Cały nasz pobyt został 

uwieczniony na fotografiach, które z ogromnym  

zapałem wykonywała jedna z koleżanek.

 Serdeczna, miła i ciepła atmosfera spowo-

dowała zintegrowanie grupy.  Do domu wracaliśmy  

radośni i uśmiechnięci z żalem opuszczając gościn-

ne progi „Rybitwy”. W imieniu  uczestników turnu-

su chciałabym podziękować osobom, które pomo-

gły zorganizować dofinansowanie. Bez tej pomocy 

nie przeżylibyśmy tylu radosnych chwil, które po-

zwoliły nam zapomnieć o trudach codziennego 

dnia. Podsumowując wspaniałe wrażenia uważam, 

że wszystkim organizatorom turnusu należą się 

serdeczne podziękowania i brawa. 

 Prosimy, aby w przyszłym roku wyjazd był 

dwa razy dłuższy.

      Pozwólcie, że pozostanę anonimową wyraziciel-

ką opinii uczestników turnusu.  E. B.

  



MÓJ PRZYJACIEL PARKINSON

 Z moim przyjacielem Julianem znamy się od 

urodzenia, on sam mówi ,że mnie zna od poczęcia, 

bo on już się urodził a ja ponad 9 miesięcy później. 

Mieszkaliśmy w jednej kamienicy, chodziliśmy do 

tej samej szkoły i klasy, a na podwórku spędzaliśmy 

z innymi kolegami mnóstwo czasu na zabawach. 

Nawet gdy wyprowadziłem się do innej dzielnicy 

spotykaliśmy się dość często. Po wielu latach gdy 

już założyliśmy rodziny, zamieszkaliśmy zupełnie 

przypadkowo na tym samym osiedlu, dość blisko 

siebie. Zaczęliśmy się spotykać regularnie może nie 

tak często jak byśmy tego chcieli bo rytm życia jed-

nak wyznaczała praca zawodowa. 

 Jakiś 7 lat temu zaczął się dziwnie zacho-

wywać, przestał pracować, nie miał ochoty na roz-

mowę, był apatyczny.  Taka depresja mogła mieć 

różne przyczyny, w dobie uczenia się kapitalizmu 

na własnej skórze z reguły były to kłopoty finanso-

we. Dlatego oniemiałem gdy powiedział mi o swojej 

chorobie, o tym, że zdiagnozowano u niego Parkin-

sona. Co ja wiedziałem o tej chorobie,  prawie nic 

no chyba tylko tyle, że choruje na nią Papież i powo-

duje niekontrolowane ruchy. Opowiedział również 

o własnych zmaganiach z depresją gdy dowiedział 

się o chorobie, o pustce jaka ogarnęła jego umysł 

i natrętnej myśli; to już koniec i o dniu, w którym 

odkrył, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być 

gorzej i postanowieniu o leczenia się.

 Po woli, miesiąc po miesiącu jego stan psy-

chiczny zaczął się poprawiać, przestał się wstydzić 

swojej choroby. Zajął się działalnością w fundacji 

pomagającej ludziom chorym i ich rodzinom, roz-

począł rehabilitację zaczął odzyskiwać równowagę 

wewnętrzną i dystans do siebie. Nie będę cytował 

jego wspomnień o przeżyciach związanych z choro-

bą, o stanach lękowych, o poczuciu własnej bezrad-

ności i braku perspektywy życiowej. To wszystko 

osoby chore i ich rodziny znają  aż za dobrze. 

 Prawie wszyscy ludzie, których dotknęła ja-

kaś ciężka przypadłość losowa zamykają się w so-

bie, mają dziwne poczucie winy za to co im się stało 

(myli im się pojęcie ofiary ze sprawcą) odczuwają 

z tego powodu głęboki wstyd i zadają to banalne 

niemądre pytanie, na które nie ma odpowiedzi: 

Dlaczego to stało się mnie?  I jeszcze konstatacja: 

jestem już do niczego. Trwa to kilka, kilkadziesiąt 

dni a czasem  jeszcze dłużej za nim naturalne od-

ruchy obronne naszego organizmu zaczną taki stan 

zwalczać i pojawi się chęć do życia i walki z prze-

ciwnościami.  Niektórym wystarcza mądre wspar-

cie najbliższych; rodziny, przyjaciół, ale niekiedy 

pomóc musi psycholog lub psychiatra  by udowod-

nić, że to nie koniec, że można dalej żyć normalnie 

co prawda z pewnymi ograniczeniami ale wcale nie 

gorzej od innych. 

 Mój przyjaciel skorzystał ze wszystkich    

sposobów aby zacząć się leczyć, zaczął szukać  lekarzy 

którzy mogą mu pomóc (o co nie jest łatwo bo mało 

który zajmuje się tą chorobą), rehabilitantów, psycho-

logów i całą swą zdobytą wiedzą dzieli się z innymi 



chorymi i osobami poszukującymi pomocy dla    

bliskich chorych na Parkinsona. Niejednokrotnie 

przysłuchuję się jego rozmowom i słyszę jak dzwo-

niący są bezradni jak oczekują wskazówek co do 

dalszego postępowania z chorym i jaką ulgę odczu-

wają, że trafili pod właściwy adres, do osoby która  

zapala światło  w tym  ich tunelu beznadziejności. 

Ogarnia mnie podziw dla jego postawy i jedno-

cześnie takie myśli, że dobro które otrzymałeś  od 

kogoś spłacić nie musisz darczyńcy bo on pewnie 

tego nie potrzebuje, musisz jednak przekazać to po-

trzebującemu i wtedy jest równowaga. Byłeś obda-

rowanym – jesteś darczyńcą, pomoc przyjmuje się 

z zażenowaniem,  obdarowuje się z potrzeby serca 

z radością.

 Tak złożyło się, że sobotnie  przedpołudnie 

spędzamy razem, idziemy na zakupy, na kawę, roz-

mawiamy o filmach, muzyce książkach i polityce 

i czasem o chorobie. Dolega mu jego fizyczność, 

krępuje go drżenie rąk ale potrafi już z tego żarto-

wać i  słuchać moich żartów ze swojej przypadło-

ści. Humor i dowcip nie opuszcza go, no może jest 

trochę taki „noir” i posiada nadal coś co uważam 

za najważniejsze – ciekawość świata. Zdarzają się 

nam też wspólne wyjazdy poza miasto, dłuższe spa-

cery i nie widzę specjalnej różnicy między swoim 

a jego zachowaniem, no może jedno - szybciej się 

męczy i wolniej chodzi, ale takie zachowanie jest też 

przypisane innym schorzeniom. Nie zauważam też 

u niego tej szczególnej złośliwości cechującej ludzi 

chorych, oczywiście oprócz tej werbalnej właściwej 

dla  ludzi inteligentnych (nazywanej też dowcipem), 

którą posiadał zawsze.  

 Zdarzają się jednak takie dni, podobnie jak 

ludziom „zdrowym”  (ale któż około sześćdziesiątki 

może powiedzieć, że jest zdrowy – jest po prostu 

w ogóle lub źle zdiagnozowany), że widzę jak do-

skwiera mu ból jak ogarnia go zniechęcenie i jak 

irytuje go otoczenie. Potrzebuje spokoju, odpo-

czynku i wyciszenia. Na drugi dzień lub za dwa jest 

już normalnie i możemy np. myśleć co zrobimy za 

miesiąc, za rok lub jeszcze dalej.

 Relacje między ludźmi na ogół wzbogacają 

obie strony, mogę zatem powiedzieć czego nauczy-

łem się od mojego przyjaciela.

 Po pierwsze, wiem już, że choroba (Par-

kinsona) nie jest przeszkodą w miarę normalnym 

funkcjonowaniu, ogranicza ale nie uniemożliwia 

godnej egzystencji.

 Pogodzenie się z faktem, że jest się chorym 

i nie jest się winnym tej chorobie stanowi najistot-

niejszy fakt w przełamaniu bariery psychicznej  

uniemożliwiającej właściwe leczenie i rehabilitację.

 Aby w pełni sobie pomóc w walce z chorobą 

musisz pomóc innym chorym nie radzącym sobie 

z chorobą i ich najbliższym.

 Ponieważ prawdziwy charakter człowieka 

ujawnia się w warunkach ekstremalnych, mogę 

z całą stanowczością stwierdzić, że mój przyjaciel 

egzamin z „człowieczeństwa” zdał. Mam przeko-

nanie, że jest przed nami jeszcze dużo ciekawych 

spotkań, rozmów, sporów i nie opuści go ten jego 

sarkastyczny i lekko złośliwy dowcip. 

Zenon Grabarczyk - przyjaciel



ZABURZENIA MOWY U OSÓB DOTKNIĘTYCH
CHOROBĄ PARKINSONA

 Objawy zaburzonej mowy u osób dotknię-

tych chorobą Parkinsona spowodowane są wzmo-

żonym napięciem mięśniowym, które jest przyczy-

ną ograniczonych i zbyt wolnych ruchów języka, 

warg, podniebienia miękkiego oraz żuchwy.

 Do obniżenia jakości wypowiedzi przy-

czyniają się także trudności w wytwarzaniu głosu 

(funkcjonowaniem strun głosowych) oraz trudno-

ści oddechowe (brak regularności oddechu). Szcze-

gólnie uciążliwa niepłynność mowy jest wynikiem 

ograniczonych ruchów narządów artykulacyjnych 

(języka, warg, itd). Mowa staje się niewyraźna,      

cicha, zaburzone jest tempo wypowiedzi, polega-

jące na nagłym przyśpieszeniu i zwolnieniu lub             

całkowitym zatrzymaniu artykulacji. W później-

szej fazie mowa staje się bełkotliwa i niezrozumiała 

dla otoczenia, mało zróżnicowana i monotonna.

 Jak ważne są ćwiczenia opiszę pokrótce. 

Poprzez ćwiczenia oddziaływujemy na mięśnie, 

zwiększamy ich siłę i masę, utrzymujemy ich                      

elastyczność.

       Ćwiczenia pozytywnie wpływają na układ             

oddechowy, zwiększają pojemność płuc czyli dopro-

wadzają do lepszego dotlenienia całego organizmu.          

Właściwy oddech jest warunkiem produkcji silne-

go głosu oraz wyraźnej wymowy.

       Sztywność mięśni u osób z chorobą Parkin-

sona ma istotny wpływ na mimikę twarzy. Twarz 

staje się nieruchoma i słabo odzwierciedla uczucia. 

Takim zmianom można przeciwdziałać poprzez 

ćwiczenia rozluźniające i poprawiające pracę                   

mięśni mimicznych.

 Dla lepszej samokontroli wykonujemy te    

ćwiczenia przed lustrem przy porannej toalecie.

 Najprostszymi ćwiczeniami w tym czasie  

jest przybieranie różnych wyrazów twarzy jak np.  

radość, smutek, złość, zdziwienie, strach. Ćwicze-

nie poprawiające siłę głosu to wydawanie okrzy-

ków np. Och, ach, ech, oj, uj, ej oraz dłuższych                 

dwu i trzy sylabowych np. Pa-da, sia - da, la-da,                            

ga-da, wa - da, itd.

 Dobrym treningiem jest czytanie tekstu lub 

wiersza na jednym tonie przedłużając samogłoski. 

Bardzo dobrym ćwiczeniem głosu jest śpiew. Śpiew 

przy codziennych czynnościach domowych i innych 

okolicznościach.

 Ćwiczenia pamięci mają na celu pomoc               

w pokonywaniu trudności w poszukiwaniu braku-

jących słów oraz poprawę koncentracji np. skoja-

rzenie z danym słowem, poszukiwanie rymów, wy-

myślanie słów na określoną literę, zapamiętywanie 

krótkich rymowanek.

 Szczególnie istotne w terapii logopedycz-

nej osób z chorobą Parkinsona jest pokonywanie 

blokady psychicznej. Dlatego należy pamiętać,                   

aby mówić jak najwięcej.

mgr Henryka Tomalczyk

   logopeda



RETROSPEKCJA

 Wiemy jak słodko płynie czas, gdy możemy go 

zagospodarować według naszych pragnień i upodobań. 

Nie sądziłam, że ten błogi czas tak niespodziewanie się 

zmieni. Bez ostrzeżenia, bez nastawienia, z nienacka. 

Nowe wyzwania, nowe standardy i nierutynowe sytuacje 

wprowadzają ciekawość, ale jednocześnie i zakłopotanie.

 Informacja o chorobie jest często spotykanym    

intruzem bez względu na to jak jej na imię. Po prostu   

PARKINSON. Gdy to usłyszałam, to najszybciej skojarzy-

ło mi się z osobą Ojca Św. Jana Pawła II. Jest On moim 

największym autorytetem  i przykładem człowieka, który 

pomimo trudu choroby do końca wypełnił swoje zadanie 

i powołanie. A więc głowa do góry i ja dam radę. Mam           

z kogo brać przykład. Ale upływające chwile niosące 

zwątpienie i obawy przekonywały mnie o przeszkodach, 

które nie dawały za wygraną, daleko mi przecież do świę-

tej. Normalnie czułam, że ubywa mi sił.               

 Z trudem wykonywałam swoje zadania, które 

kosztowały mnie mnóstwo pokory. Jak to zaakceptować? 

Przecież studia na Akademii Wychowania Fizycznego  

w Warszawie, ukończenie mojego wymarzonego kie-

runku - rehabilitacji ruchowej miały wyposażyć mnie 

w kondycję fizyczną, która nie zawiedzie moich oczeki-

wań. A tu nagle... Wystarczyło, że pękła mi 50-siątka 

i wkrótce pękło również coś co miało dla mnie bardzo 

duże znaczenie. Zajmując się ludźmi z różnymi dysfunk-

cjami, poprawiając ich sprawność fizyczną, nie sądziłam, 

że z rehabilitantki przejdę do roli pacjentki. Stało się to 

wtedy, gdy moje zawodowe ambicje nabrały właściwe-

go tempa. Po obronie doktoratu ścieliła się przede mną     

szeroka perspektywa.

 A tu... problem z pisaniem, z chodzeniem,                  

z organizacją dnia i podsumowaniem tego wszystkiego - 

depresja, która nie pozostawia nadziei. W obliczu swojej 

innej mocy tj. niemocy, hardość życia została zmiękczona, 

moje „móc” również, a co za tym i ja sama.  Ile literackich 

słów przytaczam „Siła w słabości się mierzy”, „Cierpienie 

uszlachetnia”, „Udowodnij, że możesz więcęj”, „Rób co 

do ciebie  należy, a resztą niech się zatroszczy Kierownik    

na górze”...są bodźcem, ale na chwilę. Funkcjonowanie          

w świecie ograniczeń fizycznych i do tego z wrażliwą psy-

chiką nie jest „Bułką z masłem”. Dla mnie niezmiernie 

ważne są relacje z drugim człowiekiem. To on może być 

podporą, może dodawać sensu, może dodawać skrzydeł, 

wskazywać na wartości, które są ukryte.

 Ważne jest to, że - Nie jesteś sam, daj mi rękę, 

weźmiemy kogoś pod rękę i tak ręka w rękę utworzymy 

krąg ludzi rozumiejących się, znających swoje problemy, 

dzielących się doświadczeniem i pomagających sobie na-

wzajem w dobieganiu do mety. To, że utraciliśmy coś, co 

podarowała nam kiedyś matka natura, nie znaczy że zo-

staliśmy ogołoceni ze wszystkiego. Zyskaliśmy to, czego 

sam nikt nie miałby odwagi wybrać - heroizm borykania 

się z chorobą. Bohaterstwem jest życie, gdy nie poddajemy 

się, nie uciekamy się do dezercji. Brońmy się wspólnymi 

siłami, wzmacniajmy się nawzajem, gdyż bycie razem jest 

naszą siłą. O tym przekonuje nas prezes Stowarzyszenia 

„Słonik” Julian Tomalczyk, który zachęca członków sto-

warzyszenia do aktywności. Jest przysłowiowym koniem 

pociągowym, który pomimo swoich problemów ze zdro-

wiem mobilizuje, najlepiej jak potrafi wraz ze swoimi 

członkami stowarzyszenia do przeciwdziałania skutkom 

choroby. To dzięki niemu i ja czuję swoje powołanie do po-

mocy sobie i podobnym do mnie Parkinsowników. Ważne 

jest by żyć, a że inaczej to cóż, wskazuje  na bogactwo tego 

świata. Ile jest ludzi chorych, tyle ludzkich losów, tyle 

ludzkich doświadczeń, tyle wiedzy w nas. To w nas jest 

pokład ludzkich mocy i niemocy, rad i porad. Jeste-

śmy w to na pewno bogatsi niż inni. Podnośmy głowę do 

góry i pamiętajmyu, że wartość człowieka nie mierzy się 

sprawnością mięśni. Największą wartością może być to, 

czego nie widać bez względu na kondycję ciała. opakowa-

nie to nie wszystko, liczy się to co w środku. 

Dr. n. med. Anna Marciniak

specjalista rehabilitacji medycznej



 Pewnego dnia, po długiej nieobecności,       

w stowarzyszeniu pojawił się Janusz. Wiedziałem, 

że jeszcze jest czynny zawodowo, tak że nasze tyl-

ko sporadyczne spotkania były usprawiedliwione.     

Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem 

podkreślić, że jego zapał do działania, chęć do 

poszukiwania nowych środków, zaangażowanie się 

w nasze problemy, spowodowały we mnie dodatko-

wy dopływ energii i chęć dalszego działania. 

 Problemy, które miałem, Janusz potrafił 

błyskawicznie rozwiązać. I nagle  dzięki niemu losy 

stowarzyszenia zaczęły rysować się w różowych ko-

lorach. Spokój Janusza i systematyczność w dzia-

łaniu udzieliły się i mnie. Pozwolę sobie powtórzyć  

słowa już wcześniej przeze mnie cytowane, że to 

właśnie dzięki chorobie mamy możliwość pozna-

nia nowych ludzi, z którymi nigdy byśmy się nie         

spotkali gdyby nie Parkinson.

 Januszu, dziękuje Ci za pomoc w pracy                 

i za to, że jesteś z nami. To właśnie dzięki  Twojemu 

zaangażowaniu mamy własny biuletyn.

 Dziękuję również moim najbliższym,                

że są przy mnie wspierając mnie w chorobie.

 Dziękuje tym wszystkim, którzy choć           

dobrym słowem wspierają mnie w „walce z wiatra-

kami”.

                                             Julian Tomalczyk - prezes

ZWĄTPIENIA

 Od pewnego czasu prowadzę nasze sto-

warzyszenie osób z choroba Parkinsona. Sam też        

borykam się z powolnie ale jednak stale postępują-

cą chorobą. 

 Muszę szczerze przyznać, że zajmowanie 

się sprawami organizacyjnymi daje mi ogromną 

satysfakcję, wiem, że nie wolno mi pokazywać 

żadnych odznak słabości, jak jesteśmy razem.          

Musimy przecież żyć z naszą chorobą i codziennie 

ją pokonywać. Jednak często nachodzą mnie wąt-

pliwości, czy moje wysiłki mają sens, jak  widzę 

brak postępów w pracy stowarzyszenia. Pytam 

wtedy siebie, czy warto  prowadzić dalej nasze                

stowarzyszenie? 

 Nieustanna walka z biurokracją urzędni-

ków oraz typowo konsumpcyjne podejście wielu 

ludzi  do mojej pracy bardzo mnie smuci i wręcz 

dołuje! Nie załamałem się dotychczas i pewnie 

tego nie zrobię tylko dzięki ogromnemu poparciu          

bliskich mi osób, które nigdy mnie nie opuściły,                             

gdy potrzebowałem pomocy.

 Moja żona Zosia jest współorganizatorką      

naszych wszystkich spotkań. Jest zawsze przy mnie 

i wspiera mnie w momentach załamań. Taka żona 

to skarb dla każdego męża. A dla mnie to skarb 

wręcz nieoceniony.

 Jest jeszcze Henia, nasz logopeda. To dzię-

ki niej mówimy pięknie i zrozumiale, ale tylko 

ona  wie ile wspólnego wysiłku w tę umiejętność 

wkładamy. Ileż swojego wolnego czasu poświęca 

nam Henia, a jeszcze pisze ciekawe artykuły do 

„Tulipana” i opracowuje programy zajęć. Czasami 

uważam, że te osoby czynią to jakby z obowiązku. 

Przecież czujemy się i jesteśmy rodziną.




