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W dniach 18 - 20 marca 2016 roku w Zgorzelcu, odbyła się, po raz kolejny, konferencja
międzynarodowa XXII edycji Międzynarodowego Dnia Inwalidy „Życie bez bólu”.
W ramach tej konferencji odbyło się III Zgorzeleckie Spotkanie Dolnośląskich Seniorów pod
hasłem „żeby życie nie bolało”, którego gospodarzem było Stowarzyszenie „Transgraniczny
Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Zgorzelcu pod patronatem Burmistrza Miasta Zgorzelec.
W pierwszym dniu konferencji tj. 18 marca prof. nadzw. dr n. med. i n. kf. Zbigniew
Śliwiński - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXII edycji Międzynarodowego Dnia
Inwalidy przedstawił wszystkich znakomitych gości zaproszonych na tę konferencję.
Honorowy patronat objęła Agata Kornhauser-Duda, małżonka Prezydenta RP. W imieniu
Pierwszej Damy RP prof. Śliwiński oczytał przesłany list, którego istotą była myśl zawarta
w słowach „zdolność do szybkiego przywrócenia funkcjonowania ludzi niepełnosprawnych
w środowisku społecznym”- jako przesłanie do efektywnej pracy i wyników konferencji.
19 marca 2016 r. w III Zgorzeleckim Spotkaniu Dolnośląskich Seniorów uczestniczyło
około 120 osób, w tym parlamentarzyści, słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku i
Klubów Seniora z Wrocławia, Legnicy, Polkowic, Milicza, Obornik Śląskich, Bolesławca,
Kamiennej Góry, Zgorzelca, Urzędu Marszałkowskiego, Stowarzyszenia „Amazonki” w
Bogatyni, PTW z Kalectwem, władze samorządowe miasta i gminy Zgorzelec, powiatu
zgorzeleckiego oraz wykładowcy.
Prezes Stowarzyszenia „Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Zgorzelcu Anna
Śliwińska serdecznie przywitała wszystkich uczestników sesji i przedstawiła w skrócie
program. Do powitań dołączył Burmistrz Miasta Rafał Gronicz życząc dobrego odbioru
przygotowanego programu edukacyjnego. Dla zaangażowanych słuchaczy i osób
współpracujących z TUTW wręczono odznaki „Szkarłatne serce” nadane uchwałą Zarządu
O/T PTWK.
Ze strony gości głos zabrali: posłowie Zofia Czernow i Stanisław Piotrowicz, Kazimierz
Janik, Franciszek Wurszt, przedstawiciele UTW, którzy gratulując organizacji Spotkań
życzyli sukcesów.

Niespodzianką dla wszystkich uczestników był koncert Agnieszki Flis grającej na
elektrycznych skrzypcach ozdobionych pięcioma tysiącami kryształków Swarovskiego.
Skrzypaczka okleiła instrument własnoręcznie. Spędziła nad tym ponad 24 godziny – tak
nieśmiało mam zdradziła. Agnes Violin, bo taki pseudonim artystyczny wybrała sobie pani
Agnieszka, koncertowała w różnych krajach świata i współpracowała m.in. z Grzegorzem
Turnauem, Varius Manx, Hanną Banaszak i Zbigniewem Wodeckim. Na naszym koncercie
wykonała Beethovena w wersji rockowej, grała utwory Nirvany i Michaela Jacksona oraz
wiele innych utworów znanych kompozytorów. Koncert bardzo podobał się, gdyż nie było
końca bisów. To był trafiony „przerywnik” konferencji.
Jako pierwszy, już tradycyjnie, wystąpił prof. zw. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
z wykładem na temat „Zespół kruchości i sarkopenia. Znaczenie w rehabilitacji pacjenta
w starszym wieku”. Swój wywód rozpoczął od ćwiczeń ogólno-ruchowych. Wiek około 25
roku życia, jak stwierdził profesor, jest na poziomie sprawności dobrego funkcjonowania
naszego organizmu, a potem zaczyna się stopniowo obniżać. Zaczynamy obserwować, jak
stwierdził, że w naszym organizmie występują m.in. niezamierzona utrata masy ciała, uczucie
wyczerpania, ogólne osłabienie, mała prędkość chodzenia, mała aktywność ruchowa co może
świadczyć o tzw. Zespole Słabości. To niektóre kryteria, co mogą spowodować również
Zespół Kruchości. Drugim składowym tematem swojego wykładu profesor zajął się
sarkopenią. To, potocznie mówiąc, proces starzenia się tkanki mięśniowej. Niestety
upływający czas niekorzystnie wpływa na funkcje mięśni. W tym procesie dochodzi do
systematycznej i powolnej utraty masy mięśniowej. Krótkie motto prof. Kostki dla
uczestników konferencji to „zadbaj o rozwój swojego umysłu i osiągnij równowagę, nie
bądź człowiekiem współczesnym do granic i nie zapominaj o swoim wnętrzu. Zadbaj
o równoważny rozwój ciała i umysłu. W końcu człowiek to nie tylko sfera materii”.
Sarkopenię ciężko nazwać chorobą. Określana jest jako zespól geriatryczny, na który wpływa
bardzo wiele czynników. Wraz z ubytkiem masy mięśni szkieletowych, następuje osłabienie
siły mięśniowej. Zespół ten zwiększa możliwość urazów i upadków, może spowodować
niepełnosprawność oraz zależność od innych osób. Konsekwencją sarkopenii są m.in. częste
hospitalizacje, a nawet zwiększenie śmiertelności osób w podeszłym wieku. Ponadto
sarkopenia ma wpływ na stan psychiczny, pojawiać się mogą zaburzenia lękowe, apatia czy
nawet depresja. Objawy sarkopenii mogą także dotyczyć układu kostnego i przejawiać się w
osteoporozie. Wykazano, że regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko osteoporozy.
Główną przyczyną pojawienia się zjawiska sarkopenii jest podeszły wiek. Kolejną przyczyną
mogą być uwarunkowania genetyczne i predyspozycje do rozwoju tego zespołu. Nie bez
znaczenia jest także styl życia: dieta, aktywność fizyczna i ogólny stan zdrowia. Wpływ mogą
mieć także choroby współistniejące: choroby przewodu pokarmowego, przewlekłe stany
zapalne, niewydolność narządowa. Częściej na sarkopenię zapadają kobiety. W leczeniu
sarkopenii najważniejsza jest fizykoterapia, ciągła i długotrwała rehabilitacja
i podtrzymywanie funkcji mięśni. Dzięki ćwiczeniom można w pewnym stopniu uzyskać
przyrost masy mięśniowej. Nigdy nie jest za późno na aktywność fizyczną, nawet seniorzy
mogą rozpocząć ćwiczenia na siłowni. Zalecenia prelegenta dla seniorów to: adekwatny
plan treningowy, odpowiednio dobrana dieta z optymalną zawartością dobrze przyswajalnego
białka. Na zakończenie wykładu profesor stwierdził ,aby uniknąć lub opóźnić rozwój
sarkopenii, należy zapewnić sobie regularną aktywność fizyczną, odpowiednie ćwiczenia
oraz stosować dobrze zbilansowaną dietę.
„Aktywność fizyczna w trzecim wieku życia a nowoczesne technologie”, które przedstawił
prof. Marek Żak - to następny temat naszego spotkania. Na samym początku wykładu

wykonaliśmy kilka ćwiczeń gimnastycznych w celu poprawy naszej postawy. Wykładowca
rozpoczął prelekcję od kilku ważnych sformułowań, że społeczeństwa większości krajów
starzeją się, co skutkuje poważnymi konsekwencjami dla opieki zdrowotnej, a także polityki
społecznej i ekonomicznej. Współcześni seniorzy nie tylko chcą żyć dłużej, chcą również
do późnej starości utrzymać niezależność oraz dobrą jakość życia. Przedstawił warunki
pomyślnego starzenia ze szczególnym uwzględnieniem roli aktywnego stylu życia dla
zachowania zdrowia osób starszych. Przedstawił również zalecenia dotyczące aktywnego
wypoczynku i programowania aktywności fizycznej dla tej grupy osób. Z uwagi na
wzrastającą potrzebę usprawniania ruchowego coraz większej grupy starszych osób oraz
konieczność prowadzenia profilaktyki zdrowia przez ruch z seniorami obszar profilaktyki
gerontologicznej mocniej wiąże się z kulturą fizyczną. Aby usprawnić swój organizm
należałoby stosować systematycznie ćwiczenia rozciągające, aerobowe i wysiłkowe ale pod
kierunkiem specjalisty. Wniosek prof. M. Żaka to: podstawa funkcjonowania słuchaczy
trzeciego wieku to być ze wszech miar aktywnym; sukces to suma faktów a sukces
wszystkim się należy.
Po przerwie dr. n. med. Edmund Kijak przedstawił nam temat „Rehabilitacja
protetyczna pacjentów – możliwości i ograniczenia uzależnione od wieku”. Wykładowca
rozpoczął od krótkiej historii nt. korzystania z usługi stomatologicznej pacjentów trzeciego
wieku. Od kilkudziesięciu lat w medycynie zaznacza się tendencja polegająca na włączaniu
odczuć pacjenta w przebieg procesu leczniczego. Wynika to z przedstawionej już w połowie
ubiegłego wieku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) definicji zdrowia, które
określane jest jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie jedynie jako brak
choroby lub kalectwa. W stomatologii to nowe podejście do pojęcia zdrowia oznacza, że
najważniejszym celem opieki dentystycznej nie jest jedynie brak schorzenia (np. próchnicy
czy periodotopatii), ale także całościowy dobrostan pacjenta. Obiektywne wskaźniki
tradycyjnie wykorzystywane w stomatologii, służące do określania potrzeb leczniczych, ze
względu na ich jednowymiarowość mają ograniczone zastosowanie w ocenie jakości życia
i informują jedynie o przebiegu procesu chorobowego, nie dając odzwierciedlenia wpływu
chorób jamy ustnej na codzienne funkcjonowanie pacjenta. Wykładowca przedstawił szereg
ilustracji pozwalających wyobrazić sobie jakie zaniedbania czynimy wobec własnego
uzębienia. Były to przykłady nie tylko kliniczne ale przedstawiające zaniedbania
przysłowiowego „Kowalskiego”. Wskazał nam wiele możliwości pozbycia się ubytków
w jamie ustnej. Są to np.: implanty, mosty, sztuczne szczęki, nakładki. Wniosek doktora
Kijaka to „kto ma ten dba”. Więc musimy od wczesnego dzieciństwa zadbać o nasze zęby.
Być częstym pacjentem stomatologa, aby uniknąć jakichkolwiek zaniedbań względem nasze
jamy ustnej.
Kolejnym tematem, który zaprezentowała dr n. med. Joanna Kostka to „Aktywność
fizyczna uczestników Akademii Zdrowego Starzenia w kontekście przebytych upadków”.
Pani prelegentka przedstawiła wyniki badań na pewnej grupie senioralnej i wnioski jakie
zostały nakreślone dla nich. Dane statystyczne i prognozy wskazują na rosnącą liczbę osób
starszych w Polsce. Zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym taki stan
demograficzny powoduje konsekwencje ekonomiczne i społeczne – dotyczące opieki
zdrowotnej, dlatego coraz większego znaczenia nabiera zagadnienie „pomyślnego starzenia
się”. Pojęcie satysfakcja rozumiane jest jako „uczucie przyjemności i zadowolenia”, które
przekładają się na doznanie radości, szczęścia i poprawnej jakości życia. Wskazując na
życiową satysfakcję osób starszych, należy przede wszystkim uwzględnić ich aktualny stan
zdrowia i samodzielne funkcjonowanie w środowisku, na które zezwala posiadana sprawność

psychomotoryczna. Fizjologicznemu procesowi starzenia się towarzyszą zmiany jakościowe
i ilościowe w praktycznie każdym narządzie i układzie człowieka. Te złożone, a zarazem
nieodwracalne naturalne procesy w ostateczności prowadzą do ograniczenia możliwości
psychofizycznych i regeneracyjnych organizmu. Jako wniosek z wywodu Pani Kostki to:
prowadzenie zdrowego stylu życia z optymalnym poziomem aktywności fizycznej.
Odpowiednia aktywność ruchowa seniorów może znacząco wpłynąć na nastawienie do
własnej osoby i środowiska, w którym funkcjonują, podwyższając „jakość życia” i dając tym
samym satysfakcję.
Na zakończenie konferencji naukowej, swoistego podsumowania dokonała Pani psycholog
Zofia Śliwińska przedstawiając temat bardzo związany z poprzednimi, tj. „Śmiechoterapia
jako prewencja chorowania”. Kto z nas nie słyszał, że śmiech to zdrowie? Rozśmieszyć,
rozbawić, zająć, by zapomnieć o bólu – to główne cele, jakie stawia przed sobą
śmiechoterapia. Tylko... jak to się dzieje, że śmiech potrafi leczyć? Śmiech to zdrowie! Teraz
trochę historii nt. śmiechu. Na świecie działa już około 5000 klubów śmiechu, które skupiają
dziesiątki tysięcy wolontariuszy. Posługują się jedynie śmiechem – najprostszym i najtańszym
środkiem na poprawienie samopoczucia, a niekiedy, jak uważają niektórzy,
zdrowia. Początki, czyli jak to się zaczęło? Śmiechoterapia jest dziedziną stosunkowo młodą.
Jej terapeutyczne właściwości dostrzegł jako pierwszy i zastosował w latach 60-tych
amerykański lekarz, performer i aktywista Hunter Campbell "Patch" Adams. W przebraniu
klauna, koniecznie z czerwonym nosem, chodził po szpitalach i rozbawiał pacjentów,
głęboko wierząc, że wpłynie to pozytywnie na ich samopoczucie. Pod koniec lat 70-tych
pisarz i profesor Norman Cousins, przez lata żyjący z chorobami serca i stawów, w książce
„Anatomia choroby” opisał rolę śmiechoterapii na własnym przykładzie. Pisał, że śmiejąc się
dziesięć minut dziennie, zapomina o chorobie i towarzyszącym bólu na około dwie
godziny. W Polsce od 1999 roku działa Fundacja „Dr Clown”. Skupieni wokół niej
wolontariusze odwiedzają dzieci w szpitalach dziecięcych, placówkach specjalnych, domach
pomocy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych, domach dziecka i wszędzie tam, gdzie
przebywają chore lub niepełnosprawne dzieci. Przebrani za klaunów, wzorem „Patcha
Adamsa”, rozbawiają pacjentów, wymyślając konkursy i gry, zachęcając dzieciaki do
aktywności. Pomagają im zapomnieć o bólu ciała i duszy. Fundacja działa już w 22 miastach
na terenie całego kraju. Mechanizm jest bardzo prosty. Śmiech sprawia, że szybciej
oddychamy. Pobieramy przez to około trzy razy więcej tlenu, który trafia do krwi i mózgu.
A organizm lepiej dotleniony funkcjonuje o wiele wydajniej. Podczas śmiechu pracują
mięśnie tułowia i twarzy. Śmiech przyspiesza przemianę materii i trawienie, a powstające
skurcze wpływają na pracę śledziony, wątroby i jelit. W końcu, poprzez machanie rękami,
nogami czy głową, poprawia się nasz stan fizyczny, intensywniej pracują mięśnie i stawy.
Tutaj należy jednak wspomnieć o ograniczeniach śmiechu, koniecznych dla osób
z poważnymi chorobami serca i astmatyków. Oni jedynie powinni dozować jednorazowe
dawki śmiechu. W ich przypadku za szybkie skurcze mięśnia sercowego i dróg oddechowych
mogą wywołać atak lub zawał. Powinno się także ograniczać śmiech bezpośrednio podczas
jedzenia. Grozi to po prostu zachłyśnięciem i problemami układu pokarmowego. Ale
śmiechoterapia doskonale poprawia humor i działa relaksacyjnie, poprzez wydzielanie
endorfin, zwanych hormonami szczęścia. Z kolei wydzielanie adrenaliny i kortyzolu –
hormonów odpowiedzialnych za stres – jest podczas śmiechu hamowane. Dzięki śmiechowi
możemy osiągnąć sukces zawodowy. Śmiech powstaje w centralnym układzie nerwowym.
Jest spontaniczną reakcją układu nerwowego, niezależną od naszej woli lub działaniem przez
nas zaplanowanym (np. śmiech z kiepskiego dowcipu szefa). Gdy jesteś wesoły, elektryczna
aktywność prawej i lewej półkuli mózgowej jest lepiej skoordynowana. Neurolofizjolodzy
dowodzą, że brak takiej koordynacji prowadzi do depresji. Śmiech poprawia krwiobieg,
przyspiesza bicie serca i krążenie krwi, dzięki czemu organizm otrzymuje więcej tlenu.
Aktywizuje nie tylko mięśnie brzucha, ale i twarzy. Zwykle człowiek oddycha bardzo płytko
i tylko górną częścią płuc, zatem wdycha niewielką ilość powietrza, więc organizm jest słabo
dotleniony. Tymczasem śmiejąc się, podczas jednego wdechu pobieramy nie 0,5, ale aż 1,5

litra powietrza. Poprawia się koncentracja, sprawność i refleks. Śmiech pobudza układ
odpornościowy, hamując wydzielania hormonów stresu: adrenaliny i kortyzolu. Zwiększa
wydzielanie endorfin (zwanych hormonami szczęścia) i łagodzi bóle głowy, mięśni lub
zębów. Śmiech jest namiastką ćwiczeń fizycznych. Podczas śmiechu ruszamy
ramionami, rękami, nogami i głową. Śmiech przyspiesza trawienie i pobudza przemianę
materii. Skurcze mięśni korzystnie wpływają na pracę śledziony, wątroby i jelit. Dlaczego
ha,ha a nie hi,hi? Odgłosy śmiechu mają źródło w rytmicznych skurczach mięśni brzucha
przepony. Odgłos śmiechu powstaje już w krtani, a jego barwa (cha, cha, hi-hi, he-he) zależy
od ułożenia podniebienia, warg, języka i ściany gardła. Wniosek dla seniorów: Gdy śmiejesz
się przez dłuższą chwilę, wprawiasz w ruch wszystkie mięśnie tułowia. Mięśnie te są w tym
czasie dotleniane. Nie tylko poprawia się twoje samopoczucie, ale... korzystnie wpływa to na
stan twojego zdrowia fizycznego, rozładowuje negatywne emocje, zapobiega zapadaniu
w depresję, zaparciom, podnosimy odporność, wspomaga proces leczenia i przede wszystkim
dłużej żyjemy. Dlatego też należy się śmiać jak najczęściej. Śmiech sprzyja sukcesowi.
Zmniejsza nieśmiałość, łagodzi lęki, zjednuje akceptację otoczenia. Ludzie z poczuciem
humoru są bardziej kreatywni, mają lepsze relacje z innymi osobami w pracy.
Po wykładach uczestnicy złożyli wizytę w Europejskim Centrum Edukacyjno-Kulturalnym
MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN i zwiedzili stalag VIIIA.
Bardzo bogate w treści III Zgorzeleckie Spotkanie Dolnośląskich Seniorów zakończono
smacznym obiadem w restauracji „Biesiada” w Koźminie i pysznym tortem ufundowanym
przez zgorzeleckie rzemiosło z okazji 4 urodzin TUTW.
W czasie integracyjnego obiadu nie zabrakło niespodzianek przygotowanych przez prezes
Stowarzyszenia p. A. Sliwińską i wiceprezes p. J. Rybotycką. Niespodzianki promowały
powiat zgorzelecki i sprawiły gościom i słuchaczom TUTW wiele radości.
Pozytywne opinie wyrażone przez gości zaproszonych utwierdziły Zarząd Stowarzyszenia
w przekonaniu, że organizowanie Spotkań Dolnośląskich Seniorów jest celowe i wartościowe
dla edukacji i integracji seniorów, a przy tym dla promowania polityki senioralnej miasta
Zgorzelec.
Sporządziła: Jolanta Rybotycka, wiceprezes TUTW
Zgorzelec, marzec 2016 roku

