
Za nami długie, chłodne i  ciemne dni ponurej 
jesienno-zimowej rzeczywistości. Coraz częściej 
otwieramy okna, aby w  naszych mieszkaniach 
zagościła odrobina świeżego powietrza. Słońce 
zagląda śmielej, kusi swoim ciepłem, a śpiew pta-
ków z uporem wyciąga nas z domu. A wszystko 
po to, żeby poczęstować nas tajemniczą, życiodaj-
ną witaminą D, której tak bardzo brakuje nam po 
zimie. 
Na ulicach pojawia się więcej osób, których serca, 
bez względu na wiek, ogarnia miłość i  młodość. 
Tak, to najbardziej kolorowa i radosna pora roku. 
Czas na nowe spojrzenie i  świetny moment na 
wiosenne porządki w naszym życiu. Nie bójmy się 
nowych wyzwań i celów. 
W  pogodne dni warto  wybrać się na spacer 
z dziećmi, wnukami lub z przyjaciółmi czy kolega-
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W oczekiwaniu na wiosnę
Dość już szarzyzny, smutku, marazmu
Wiosny czekamy, szukamy śladów.
Spod śniegu wyszły barwne krokusy
Wzniecając radość w sercu i duszy.

Bazie pokryte złocistym puszkiem
Tak cieszą oczy! Biją serduszka!
Skowronki śpiewem się zachłystują
Ze słowikami tak konkurują.

Zieloną trawkę skubią sarenki
Po łące skaczą młode zajączki
Na drzewach w oczach wprost nabrzmiewają
Chcąc rozwinąć się wkrótce pączki.

Radością dyszy ogród zielony
Rozbrzmiewa pieśnią ptaków, owadów
Wiosna nadchodzi! Świat oszalały
Drży i wiśniowy sypie śnieg biały.

II 2013 r.

mi, wspólnie posłuchać śpiewu ptaków, podziwiać 
budzącą się przyrodę i wystawiać twarz na  ciepłe 
promienie wytęsknionego słońca. 
Wybierzmy się na wycieczki, na spacery z  kijka-
mi do nordic walking i spotkajmy się w parku ze 
znajomymi. Warto uwiecznić miłe chwile na foto-
grafiach, aby zatrzymane na nich obrazy wywołały 
przyjemne wspomnienia i wprawiły nas w dobry 
humor, kiedy śnieg ponownie okryje cały świat. 
Pamiętajmy, że dla chcących nie ma rzeczy nie-
możliwych! Cieszmy się tym, co ofiarowuje nam 
natura. 
Zapraszamy do czytania naszego Biuletynu. 
A może spotkamy się kiedyś w parku, usiądziemy 
na tej samej ławeczce, by  zagłębić się w lekturze 
nowego numeru?

Patrycja Poczciwek

I d z i e  w i o s n a ,  i d z i e  n o w e . . .
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Notatka ze spotkania 
w  Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa 
Otwartego Wawer, ul. Józefa Strusia 4/8 

Z  inicjatywy grupy członków Mazowieckie-
go Stowarzyszenia Osób z  Chorobą Parkinsona 
(MSOzCHP) - 5 grudnia 2013 roku odbyło się spo-
tkanie z panią Marią Kąkol, dyrektorem Samodziel-
nego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa 
Otwartego (SZPZLO) w  Wawrze i  panem Marci-
nem Golańskim, Głównym Specjalistą ds Terapeu-
tyki Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z Choro-
bą Parkinsona przy tym Zespole. 

Ze strony Mazowieckiego Stowarzyszenia Osób 
z  Chorobą Parkinsona w  spotkaniu uczestniczyły: 
4 osoby, w tym jedna osoba chora (uczestnik zajęć 
w Ośrodku) i przedstawiciel Zarządu. Chęć udzia-
łu zgłaszali też inni chorzy, ale słabe samopoczucie 
tego dnia było przyczyną ich nieobecności.

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z  Choro-
bą Parkinsona w  Wawrze to projekt finansowany 
z  Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (jego koszt 
to blisko 3 mln zł). Realizatorem tego projektu jest 
Biuro Pomocy i  Projektów Społecznych Urzędu 
m. st. Warszawy. Ośrodek swymi działaniami (wg 
projektu) miał obejmować grupę 660 osób, w  tym 
470 osób dotkniętych chorobą Parkinsona w  wie-
ku 20-64 lat, zamieszkałych na terenie m. st. War-
szawy, nieaktywnych zawodowo, oraz 190 opieku-
nów. Okres trwania projektu przewidziano na lata 
2012-2014. Dla uczestników projektu przewidzia-
no ćwiczenia usprawniająco-aktywizujące, udział 
w  grupach wsparcia, integracyjnych szkoleniach 
wyjazdowych, szkoleniach w zakresie radzenia so-
bie z  codziennymi problemami oraz poradnictwo 
zawodowe. Celem jest aktywizacja zawodowa i spo-
łeczna osób dotkniętych chorobą i pomoc w powro-
cie na rynek pracy zarówno chorym, jak i ich rodzi-
nom. Ze względu ma małą liczbę zgłaszających się 
osób z chP dołaczono do projektu osoby ze stward-
nieniem rozsianym lub zaburzeniami psychicznymi.

Nasze Stowarzyszenie Osób z  Chorobą Parkin-
sona zgłaszało do tego projektu swoje uwagi, głów-
nie odnoszące się do ograniczenia do 64 lat wieku 
uczestników. W  naszym Stowarzyszeniu członka-

mi są głównie osoby starsze, powyżej 64 r. życia, 
co wyklucza je z  możliwości korzystania z   zajęć 
w Ośrodku. Obecnie liczba osób z chorobą Parkin-
sona korzystająca z zajęć placówki to zaledwie sześć. 
Chociaż w  informatorach figuruje ona jako jedyna 
na Mazowszu dla osób z  chorobą Parkinsona, jest 
w  istocie Ośrodkiem dla chorych na Alzheimera, 
stwardnienie rozsiane i  inne schorzenia neurolo-
giczne. 

W  tej sytuacji, mając na uwadze zarówno po-
trzeby naszych chorych członków, jak i  niepełne 
wykorzystanie możliwości Ośrodka (mała liczba 
osób uczestniczących), zwróciliśmy się do Kierow-
nictwa Ośrodka o rozważenie możliwości przyjęcia 
chorych bez ograniczenia wieku. Było to celem na-
szego spotkania. Usłyszeliśmy odpowiedź, że jest to 
niemożliwe, gdyż sztywna bariera wiekowa wynika 
z  warunków szczegółowych umowy z  UE. Każde 
odstępstwo od umowy zagrożone jest koniecznością 
zwrotu odpowiedniej części pieniędzy przyznanych 
na prowadzenie Ośrodka. Poinformowano nas rów-
nież, że rekrutacja uczestników zajęć trwa nadal 
i jest możliwość przyjęcia do Ośrodka chorych, ale 
tylko tych, którzy nie przekroczyli 64. roku życia. 

Ponadto przypomniano, że Urząd m. st. War-
szawy zamierza kontynuować prowadzenie takiego 
Ośrodka Dziennego Pobytu dla Osób z  Chorobą 
Parkinsona, po zakończeniu obecnie trwającego 
programu, tj. w końcu 2014 roku, bez bariery wie-
kowej dla chorych. Wszelkie nasze uwagi i postulaty 
należy kierować do Biura Pomocy i Projektów Spo-
łecznych Urzędu m. st. Warszawy, ul. Niecała 2. 

Nasi członkowie są bardzo zainteresowani 
uczestniczeniem w oferowanych przez Ośrodek za-
jęciach, przy czym oczekiwaliby bardziej elastycz-
nych warunków korzystania. Na przykład są chorzy, 
którzy chcieliby korzystać z różnych form profesjo-
nalnej rehabilitacji, ale bez konieczności całodzien-
nego pobytu. 

Bogumiła Kania
Danuta Krzak

Warszawa, styczeń 2014 r.
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Rozliczenie podatku za 2013 rok
Rozliczenie podatku to obowiązek każdego podat-
nika. W tym roku ostatecznym terminem wypełnie-
nia dokumentów jest 30 kwietnia 2014 r. 

Do rozliczenia podatku należy się odpowiednio 
przygotować: należy mieć PIT sporządzony przez 
płatnika składek, dokumenty uprawniające do sko-
rzystania z ulg podatkowych i  rozliczenie podatku 
za ubiegły rok.

Osoby, posiadające orzeczenie o stopniu niepeł-
nosprawności, mają możliwość skorzystania z  ulg. 
Nie wszyscy jednak wiedzą, z jakich ulg mogą sko-
rzystać.
Osoba niepełnosprawna – to osoba, która posiada:
1.  orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orze-

kające do jednego z trzech stopni niepełnospraw-
ności, określonych w odrębnych przepisach lub

2.  decyzję przyznającą rentę z  tytułu całkowitej lub 
częściowej niezdolności do pracy, rentę szkolenio-
wą albo rentę socjalną albo 

3.  orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i za-
trudnienia przy oddziale ZUS*.
Osoby z  chP są w  praktyce niepełnosprawne, 

ale nie posiadając orzeczenia, powinny wystąpić 
z wnioskiem do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Stopniu Niepełnosprawności w celu uzyskania oce-
ny stopnia niepełnosprawności.

Co może odliczyć niepełnosprawny?
Ustawodawca określił, że osoby niepełnospraw-

ne mogą odliczyć od dochodu m.in. wydatki na:
1)  adaptację i  wyposażenie mieszkań oraz budyn-

ków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynika-
jących z niepełnosprawności,

2)  przystosowanie pojazdów mechanicznych do po-
trzeb wynikających z niepełnosprawności,

3)  zakup i  naprawę indywidualnego sprzętu, urzą-
dzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w re-
habilitacji oraz ułatwiających wykonywanie 
czynności życiowych, stosownie do potrzeb wy-
nikających z  niepełnosprawności, z  wyjątkiem 
sprzętu gospodarstwa domowego,

4)  zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szko-
leniowych, stosownie do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności,

5)  odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyj-
nym, (np. w Dźwirzynie),

6)  odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecz-
nictwa uzdrowiskowego, za pobyt w  zakładzie 

* Źródło definicji: art. 26 ust. 7d, art. 26 ust 7g ustawy o PIT

rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-
-leczniczych i  pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz 
odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

7)  opłacenie przewodników osób niewidomych 
I  lub II grupy inwalidztwa oraz osób z  niepeł-
nosprawnością narządu ruchu zaliczonych do 
I grupy inwalidztwa w kwocie nie przekraczającej 
w roku podatkowym 2.280 zł,

8)  utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy 
inwalidztwa oraz przez osoby z  niepełnospraw-
nością narządu ruchu, zaliczone do I grupy inwa-
lidztwa, psa przewodnika w kwocie nie przekra-
czającej w roku podatkowym 2.280 zł,

9)  opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepeł-
nosprawną w okresie przewlekłej choroby unie-
możliwiającej poruszanie się oraz usługi opie-
kuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

10)  leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy 
faktycznie poniesionymi wydatkami w  danym 
miesiącu, a kwotą 100,- zł, jeśli lekarz specjalista 
stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna 
stosować określone leki (stale lub czasowo),

11)  odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne za-
biegi leczniczo-rehabilitacyjne:
– osoby niepełnosprawnej - karetką transportu 
sanitarnego,
– osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II 
grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnospraw-
nych do lat 16 - innymi środkami transportu niż 
karetką transportu sanitarnego (np. taksówką),

12)  używanie samochodu osobowego, stanowią-
cego własność (współwłasność) osoby niepeł-
nosprawnej zaliczonej do I  lub II grupy inwa-
lidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu 
osobę niepełnosprawną zaliczoną do I  lub II 
grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, 
które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb 
związanych z  koniecznym przewozem na nie-
zbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

13)  odpłatne przejazdy środkami transportu pu-
blicznego związane z pobytem:
– na turnusie rehabilitacyjnym,
– w zakładach, o których mowa w pkt. 6,
– na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, 
o których mowa w pkt. 11.

Jeśli przepisy regulujące ulgę rehabilitacyjną po-
sługują się pojęciem zaliczenia danej osoby do:
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1) I grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć 
odpowiednio osoby, w  stosunku do których, na 
podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdol-
ność do samodzielnej egzystencji albo
b) znaczny stopień niepełnosprawności;

2) II grupy inwalidztwa - należy przez to rozumieć 
odpowiednio osoby, w  stosunku do których, na 
podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:

a) całkowitą niezdolność do pracy albo
b) umiarkowany stopień niepełnosprawności.
Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne 

ustala się na podstawie dokumentów stwierdza-
jących ich poniesienie*. Dokumentem tym może 
być dowód, z  którego wynikać będzie: kto, kiedy, 
w jakiej kwocie i  jakiego rodzaju wydatek poniósł. 
Dowodem tym może być zarówno faktura VAT, jak 
i inne dowody – rachunki, umowy, dowody przeka-
zania pieniędzy (przelewy, pokwitowania).

Określone wydatki w ramach ulgi rehabilitacyj-
nej mogą odliczać od dochodu podatnicy będący 
osobami niepełnosprawnymi lub podatnicy, na któ-
rych utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne.

Status osoby niepełnosprawnej musi być potwier-
dzony odpowiednimi dokumentami; zostały one wy-
mienione w ustawie o PIT**. Punkt 1 ust. 7d) wskazuje 
orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekają-
ce do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.

Warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie 
przez osobę, której dotyczy wydatek:
•	 orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orze-

kające do jednego z trzech stopni niepełnospraw-
ności, określonych w odrębnych przepisach, lub

•	 decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub 
częściowej niezdolności do pracy, rentę szkole-
niową albo rentę socjalną, albo

•	 orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie 
ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie 
odrębnych przepisów.
Bez względu na to, czy podatnik jest osobą nie-

pełnosprawną, czy nie jest, może dokonać rozli-

* art. 26 ust. 7c ustawy o PIT
** w art. 26 ust. 7d i 7g ustawy o PIT

czenia z  podatku od osób fizycznych, korzystając 
z  programów stworzonych przez m. in. Minister-
stwo Finansów czy Urząd Skarbowy. Jest to bardzo 
wygodna i prosta forma sporządzenia rozliczenia.

Oczywiście do rozliczenia się przez internet ko-
nieczna jest znajomość komputera, ale nie należy się 
bać takiej formy. Jeśli sami nie mamy takiej umiejęt-
ności, warto poprosić o pomoc bliskie osoby.

Mając podstawową wiedzę na temat obsługi 
komputera oraz poruszania się w sieci internetowej, 
możemy skorzystać z możliwości rozliczenia się np. 
przez formularz dostępny na stronie: www.finan-
se.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/
formularze/pit. Znajdziemy tam formularze, np.: 
 PIT-36 lub PIT-37.

Należy zaznaczyć, w  jaki sposób będziemy się 
rozliczać, wybrać Urząd Skarbowy, w którym chce-
my złożyć zeznanie, zaznaczyć cel złożenia formula-
rza oraz dokładnie wypełnić dane identyfikacyjne.

Formularze są tak skonstruowane, że po wpisaniu 
danych są one automatycznie podliczane; na każdej 
stronie można także sprawdzić poprawność wypełnie-
nia. Formularze drukowane trzeba sprawdzić samemu.

Aby skorzystać z  ulg dla osób niepełnospraw-
nych lub odliczyć przekazaną darowiznę, wpisuje-
my powyższe dane w formularzu PIT-0.

Wstawiamy sumę odliczeń od dochodu w  na-
szym rozliczeniu. Obliczenie podatku nastąpi auto-
matycznie po wpisaniu poprzednich danych.

Dane dotyczące odliczenia od podatku, wymie-
nione w PIT-0, wpisujemy w odpowiednie pola.

Po obliczeniu podatku należnego oraz różnicy 
między zaliczkami wpłaconymi przez płatnika po-
znamy „Kwota do zapłaty” bądź „Nadpłatę”.

Bardzo ważne pola do wypełnienia zawiera część 
P formularza.

Jeśli chcemy przekazać 1% swojego podatku na 
rzecz naszego Stowarzyszenia – to właśnie w  tej 
części wpisujemy dane: KRS 0000221902 oraz cel 
szczegółowy: Mazowieckie Stowarzyszenie Osób 
z Chorobą Parkinsona

Pozostaje jeszcze podpisanie i wysłanie zeznania. 
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Po uruchomieniu polecenia „Podpisz” musimy 
podać jako podpis kwotę przychodów w poprzednim 
roku (2012). Zeznanie zostanie przyjęte i potwier-
dzone przez Ministerstwo Finansów, jeśli będziemy 
postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi 
w trakcie wypełniania i podpisywania formularza.

Po zakończeniu sporządzania rozliczenia należy 
je wydrukować i wydruk zachować. 

Życzymy udanego rozliczenia!
Opracowanie

Jolanta Kożuchowska i Iwona Kiełek

Placebo 
część I

Termin „placebo” znany był już w XIII wie-
ku. Używano go w łacińskich tekstach psal-
mów, ale odnosił się do życia pozagrobowe-
go. W  piśmiennictwie medycznym po raz 
pierwszy pojawił się na początku XIX wie-
ku. Jego definicja, w  wolnym tłumaczeniu, 
oznaczała „środek przepisywany bardziej 
w celu zadowolenia pacjenta niż jako praw-
dziwie skuteczny lek na chorobę” (rok 1811, 
Słownik Medyczny, ang. Hoopers Medical 
Dictionary).

Co to jest placebo?!
Obecnie terminem „placebo” określa się substancję, któ-
rej skład chemiczny jest dla nas obojętny, lub działanie 
(może to być zabieg medyczny czy nawet operacja), któ-
re w założeniu też jest dla nas obojętne ze względów 
zdrowotnych. W badaniach nad nowymi lekami, place-
bo ma identyczny wygląd, konsystencję, zapach i smak 
jak testowany lek. Odgrywa rolę środka, który choć nie 
leczy w znaczeniu medycznym, to jednak, nierzadko 
wbrew oczekiwaniom badaczy, nie pozostaje obojętny 
dla chorego z psychicznego punktu widzenia, a czasem 
pomaga . 
W badaniach klinicznych placebo jest wykorzystywa-
ne w celu określenia stopnia skuteczności testowanego 
leku, tzn. zawartej w nim substancji czynnej. W uprosz-
czeniu wygląda to tak, że spośród chorych na dane scho-
rzenie wybiera się losowo osoby, które wezmą udział 
w badaniu. Pacjenci są informowani, że zostaną pod-

dani działaniu określonego leku, a następnie, również 
losowo, dzieleni na 2 grupy: na chorych, którzy fak-
tycznie otrzymują właściwy lek (czyli substancję czyn-
ną w „opakowaniu”), i tych, którym podane zostanie 
placebo („opakowanie” bez substancji czynnej). Jeśli 
lek będzie skuteczny, to liczba osób, u których zdrowie 
ulegnie poprawie, będzie większa w grupie leczonych 
lekiem z substancją czynną niż w grupie, która otrzymy-
wała placebo. Należy dodać, że w prawidłowo prowa-
dzonych badaniach nie tylko pacjenci, ale nawet lekarze 
podający leki chorym nie wiedzą, czy podają placebo 
czy lek; nosi to nazwę „podwójnie ślepej” próby (ang.
„double blind” test).

Co to takiego efekt placebo?
W ślad za terminem „placebo” pojawiło się również 
określenie „efekt placebo” oznaczające „ działanie, ja-
kie obserwowane jest u pacjenta po podaniu substancji 
pozbawionej aktywności biologicznej”. Zarówno rodzaj 
schorzenia, jak i sposób leczenia chorego oraz osobo-
wość samego pacjenta mają wpływ na rodzaj tego efektu 
i jego siłę.
Chory oczekuje, iż podany lek, przeprowadzony zabieg 
czy operacja wpłyną na poprawę jego stanu zdrowia. 
Stopień oczekiwań chorego zależy m.in. od jego do-
świadczeń osobistych i poziomu wewnętrznej motywa-
cji. Osoby mocniej wierzące w wyleczenie o wiele lepiej 
reagują na zastosowaną terapię.
Istotnymi elementami mogącymi pomóc w wykorzysta-
niu efektu placebo w leczeniu jest zaufanie pacjenta do 
lekarza i farmaceuty. Ponadto w badaniach wykazano, 
że im większa interwencja w organizm chorego, tym 
efekt placebo jest silniejszy. Na przykład pacjenci bar-
dziej wierzą w skuteczność leczenia operacyjnego niż 
leczenia tabletkami. W badaniach dotyczących terapii 
lekowej okazało się, że ogromny wpływ mają: wielkość, 
kolor, a także ilość przyjmowanych lekarstw. Co cieka-
we, nie mniejsze znaczenie ma również ... popularność 
producenta leku. 
A więc co to jest placebo? - teraz już wiemy!

Zapraszamy do lektury kolejnego Biuletynu, a w nim 
przeczytania artykułu pt.: PLACEBO  cześć  II,  czyli 
o skuteczności placebo w chorobie Parkinsona
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Byliśmy...
Wieczór 12 lutego 2014 
bardzo uroczysty koncert w Sali Wielkiej (Złotej) Zamku 
Królewskiego w Warszawie – „Requiem dla Króla”. 
Wykonawcami byli artyści Warszawskiego Chóru 
Kameralnego.

Niecodzienną okazję udziału w tym pięknym wy-
darzeniu zawdzięczamy naszemu koledze Mirkowi 
Korwin-Kuleszy; zajął się on nie tylko organizacją 
(bilety), ale i opieką, przed koncertem czekał na nas, 
mimo ulewnego deszczu, przed wejściem do Zamku. 

Dyrektor Zamku Królewskiego pan prof. Andrzej 
Rottermund oraz rektor Uniwersytetu Muzycznego 
im. Fryderyka Chopina Pan prof. Ryszard Zimak, 
który również dyrygował wykonaniem utworu, 
powitali gości, po czym słowo o historii powstania 
„Requiem...” wygłosiła pani dr Wiktoria Antonczyk. 
Od niej dowiedzieliśmy się, że „Requiem na śmierć 
Króla Stanisława Augusta” - to pełna nazwa - skom-
ponował Józef Kozłowski (1757-1831). Jest to jedno 
z największych dzieł wokalno-symfonicznych tego 
nieco zapomnianego kompozytora, który śmiało 
wprowadzał elementy zachodniej kultury muzycz-
nej do kultury rosyjskiej. Wg zapisów historycznych 
„Reqiuem ...” napisał na zlecenie Króla, przeczuwa-
jącego bliską śmierć. Istotnie zmarł on wkrótce po 
napisaniu tego dzieła, śmiercią nagłą, w wieku 66 
lat. Utwór ten został wykonany podczas pogrzebu 
króla 1798 roku w kościele św. Katarzyny w Peters-
burgu, właśnie 12 lutego. Wcześniej takich form 
muzycznych jak Requiem w Rosji nie wykonywano. 

W nastrój koncertu wprowadziły nas krótkie tek-
sty powstałe zaraz po śmierci króla; recytowali je ak-
torzy: pan Wojciech Machnicki i pan Jacek Pacocha, 
ubrani w stroje z epoki. 

„Requiem na ...” zostało napisane na chór, so-
listów, orkiestrę symfoniczną i orkiestrę rogową. 
Poszczególne części odpowiadają częściom mszy 
żałobnej. W Zamku, ze względu na rozmiary sali, 
utwór wykonano w wersji kameralnej, na chór z 
solistami: panią Martą Boberską – sopran, Sylwe-
strem Smulczyńskim - tenor i Andrzejem Klimcza-
kiem – bas i pozytyw, na ktorym grał pan Bartosz 
Jakubczak. Pozytyw – to małe organy, stawiane na 
stole lub na podłodze, obsługiwane przez dwie oso-
by, używane na przełomie XVII i XVIII wieku w 
małych kościołach, kaplicach i zamożniejszych do-
mach. Wyszły z użycia wyparte przez praktyczniej-
szą i bogatszą dźwiękowo fisharmonię.  

Wykonanie kompozycji Józefa Kozłowskiego po 
ponad 200 latach od pierwszego wykonania od-
było się w ramach cyklu „Zapomniana twórczość 
polskich kompozytorów”, realizowanego przez stu-
dentów Uniwersytetu Muzycznego. Było ono tak 
zachwycające, że artyści musieli bisować kilka razy, 
a potem długo przyjmowali owacje, nim opuścili 
salę. Po koncercie wszyscy goście zostali zaproszeni 
do zamkowego skarbca na lampkę wina. Dla nas ze 
Stowarzyszenia (niemal 20 osób) była to okazja do 
wymiany wrażeń na gorąco i do kolejnego miłego 
spotkania. Dziekując za ten piękny wieczór, bardzo 
serdecznie uściskaliśmy Mirka.

marzec 2014 r.
Bogumiła i Wojciech Kania 

Byliśmy 26 lutego 2014 roku w kościele 
św. Dominika (Służew nad Dolinką oo. 
Dominikanie). W dniu św. Aleksandra, 
podczas mszy połączyliśmy się we wspólnej 
modlitwie w intencji naszego kolegi Olka 
i chorych na chorobę Parkinsona – prosząc 
o uzdrowienie.
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Znany wielu parkinsonikom czerwony, z  drobny-
mi białymi elementami, tulipan James Parkinson 
jest zaakceptowanym przez światowy ruch parkin-
sonowski symbolem Nadziei na Wyleczenie (ang. 
Hope of Cure). My proponujemy nieco spolszczyć 
ten termin i używać określenia: Nadzieja na Sukces, 
myśląc o nadziei na szybkie znalezienie skutecznego 
leku, który będzie w stanie powstrzymać rozwój tej 
podstępnej choroby. Choć czerwonego tulipana ko-
jarzy się przeważnie  z chP, mało kto wie, jakie jest 
jego pochodzenie.

W  1980 roku holenderski hodowca kwiatów  
J.W.S. Van der Wereld wyhodował tulipana, którego 
nazwał na cześć dra Jamesa Parkinsona. Przyczyny 
jego działań łatwo się domyślić: pan Van der Wereld 
zmagał się z chorobą Parkinsona. Jeszcze w tym sa-
mym roku  Tulipan otrzymał wyróżnienie od Kró-

lewskiego Towarzystwa Ogrodniczego w Londynie, 
a w 1981 roku otrzymał nagrodę Królewskiego To-
warzystwa Ogrodniczego w Holandii.

W  oficjalnym rejestrze w  Holandii nagrodzony 
tulipan jest opisany jako kwiat, którego płatki lśnią 
od zewnątrz kardynalską  purpurą, a ich brzegi zdo-
bi wąski biały pasek. Na zewnątrz podstawa jest 
biaława, od  wewnątrz zaś płatki przybierają kolor 
pomiędzy czerwienią dojrzałej porzeczki i indycze-
go wola; biel krawędzi jest szersza niż na zewnątrz, 
a pylniki mają  barwę jasno żółtą.

Cebulki posadzone jesienią w  ogródku  zaczy-
nają pięknie kwitnąć właśnie w kwietniu, miesiącu, 
w którym przypada  rocznica urodzin Jamesa Par-
kinsona, i co rzadko spotykane wśród tulipanów, cie-
szą swoim widokiem przez co najmniej 4 tygodnie. 
Cebulki tego tulipana, choć niedrogie (100  sztuk 
można kupić w  Kanadyjskim Stowarzyszeniu Par-
kinsona nawet za 50 USD), są nadal rzadko spoty-
kane, w Polsce chyba wciąż niedostępne.

I właśnie dlatego, przy tej okazji, zapraszamy 
 naszych czytelników do współpracy. Jeśli macie 
Państwo fotografie takich tulipanów i zgodzilibyście 
się na wykorzystanie ich do naszych publikacji dru-
kowanych i internetowych bardzo prosimy o prze-
słanie ich na nasz mail: msozchp@gmail.com lub 
tradycyjną pocztą na adres Stowarzyszenia. 

Opracowanie L.D. MSOzChP,  na podstawie materiałów 
Kanadyjskiego Stowarzyszenia Parkinsona

„Malowane tulipany James Parkinson” użyczyła naszemu Stowarzyszeniu 
dr Barbara Bagan, Kanada,15-01-2014; „James Parkinson Tulip Painting”  
© dr Barbara Bagan, Canada, with kindly permission to our Association 

http://www.artandaging.com/art/parkinsons-tulip.html

Nazywam się 
Doktor James..., 
James Parkinson
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WIELKANOCNE NIEBO
Wielkanoc to święto upamięt-
niające zmartwychwstanie Jezusa 
Chrystusa. Jak wszyscy dobrze 
wiemy, jest ono ruchome i co 
roku wypada w innym dniu.

Skąd wiadomo, kiedy będzie 
Wielkanoc?
Datę tego święta w kościele ka-
tolickim wyznacza się według 
jednej i niezwykle prostej zasady. 
Niedziela Wielkanocna jest bo-
wiem pierwszą niedzielą następu-
jącą po pierwszej wiosennej pełni 
Księżyca. Może jednak wypadać 
tylko w określonym przedziale 
czasowym, a mianowicie między 
22 marca a 25 kwietnia.
Jak do tej pory, ostatnim ro-
kiem, gdy Wielkanoc przypadła 
22 marca, był rok 1818, a kolejna 
taka sytuacja będzie miała miej-
sce dopiero w 2285 roku. 
W tym roku Niedzielę Wielkanoc-
ną obchodzimy 20 kwietnia, po-
nieważ pierwsza wiosenna pełnia 
Księżyca wypada 15 kwietnia.

Czas wiosennych obserwacji!
Kiedy nadchodzi wiosna, czuje 
to cała przyroda – zwierzęta, ro-
śliny i ludzie. Jest coraz cieplej, a 
przypływ energii otwiera nadzieję 
na nowe poznanie świata. Rów-
nież niebo nad nami stara się nas 
oczarować, rozpoczynając swój 
coroczny zodiakalny taniec od 
gwiazdozbioru Barana. Warto jest 
od czasu do czasu podnieść głowę 
i spojrzeć do góry, by to zobaczyć!

Jak obserwować niebo?
Po pierwsze, trzeba znaleźć za-
ciemnione miejsce, z którego naj-

lepiej będzie widać południową 
i zachodnią stronę nieba. Może to 
być balkon czy taras, nawet u są-
siadów.
Następnie musimy ustalić jeden 
stały punkt odniesienia, taki jak 
wieża kościoła, komin czy słup 
energetyczny. Aby obserwacje 
się udały, należy prowadzić je ze 
stałego miejsca, w miarę możli-
wości co wieczór o podobnej po-
rze (np. o godzinie 20.00), żeby 
nasze porównania i wnioski były 
prawdziwe. Obserwować może-
my dowolne ciało niebieskie. Na 
początek musimy jednak wybrać 
jakiś jeden znaczący punkt np. 
Księżyc lub dowolną planetę czy 
gwiazdę.

Jak odróżnić planetę od gwiazdy?
Planety i gwiazdy, obserwowane 
gołym okiem, są bardzo podobne. 

Możemy jednak odróżnić je po 
tym, że gwiazdy „migoczą” wła-
snym światłem, a planety odbija-
jąc jedynie światło, które dociera 
do nich od gwiazd, nie „mrugają”, 
tylko świecą światłem stałym.

Jak poruszają się planety?
Planety obserwowane na niebie 
poruszają się po takim torze jak 
Księżyc i bardzo wolno zmieniają 
swoją pozycję na tle gwiazd poło-
żonych na stałych i niezmiennych 
miejscach.
Rozpoczynając swoje obserwacje, 
warto się zastanowić i spróbować 
odpowiedzieć na pytanie: w którą 
stronę Księżyc obiega Ziemię.
Życzę Wszystkim pogodnych 
nocy i cierpliwości do prowadze-
nia obserwacji nieba!
marzec 2014

Stefan Kożuchowski, MSOzChP

Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona
w okresie od marca do grudnia 2014 r. 

dzięki dofinansowaniu ze środków 
m.st. Warszawy – Dzielnica Ochota 

prowadząc działalność, realizuje zadanie: 

Nie jestem sam z chorobą Parkinsona 
- terapia przez integrację

W ramach realizacji zadania odbywają się:
spotkania integracyjne – w każdy poniedziałek, godz. 14-16
terapia tańcem i ruchem – w 2 i 4 poniedziałek miesiąca


