
T
y tu ło wa fra za za pa dła mi w ucho, a i pa mięć, w mi nio ny
po nie dzia łek. Wie czo rem, jak od rów no 60 lat (kto by po -
my ślał, że to już 60, choć czas mi ja prze cie szyb ko), więc

wie czo rem w te le wi zo rze, na an te nie pu blicz nej „Je dyn ki”, da -
no ko lej ne przed sta wie nie Te atru TV. Za po wia da no ju bi le uszo -
wą oka zję, roz mach przed się wzię cia i – co w tym ga tun ku za -
wsze by ło naj waż niej sze, bo praw dzi wie emo cjo nu ją ce w od bio -
rze – spek takl na ży wo. Co ja pi szę: spek takl, trzy spek ta kle, je -
den za dru gim, i to z trzech róż nych miejsc. Nad to się gnię to po
Fre drę, ma się ro zu mieć Alek san dra hra bie go Fre drę, co go
wszy scy od wie ków i od dzie ciń stwa do brze zna my; naj pierw 
z wier szy ka o Paw le i Gaw le, a po tem już ze „Ślu bów pa nień -
skich”, „Pa na Jo wial skie go”, wresz cie „Ze msty”. Mieć w re per -
tu arze Fre drę, choć by z uro czą ko me dią „Świecz ka zga sła”, 
z któ rej owa łącz ka i rzecz ka za łącz ką, za tem mieć Fre drę to
ma rze nie każ de go sza nu ją ce go się u nas te atru. Dla te go za sia -
dłem głę biej w fo te lu, ale od po cząt ku w po czu ciu, nie wa ham
się na pi sać, nie spra wie dli wo ści.
Oka za ło się bo wiem, że ju bi le usz te le wi zyj nej sce ny, po za cen -
tra lą w sto li cy, uświet nią ośrod ki TV w Ka to wi cach i Kra ko wie.

A Łódź gdzie? – spy ta łem sam sie bie – Ło dzi się nie na le ży?
Ło dzi, któ ra nie mal od po cząt ku dzia łal no ści stu dia przy Na ru -
to wi cza (dru gie go wte dy w Pol sce, był ko niec lat 50. ubie głe go
wie ku) za ofe ro wa ła swo je te atral ne moż li wo ści. Szyb ko też
łódz kie spek ta kle, sta ran nie do bra ny re per tu ar i en tu zjazm
gru py mło dych za pa leń ców, le d wie co ab sol wen tów Fil mów ki
z Tar go wej, pro fe sjo na lizm ak to rów scen łódz kich, fa chow ców
z wy twór ni fil mów przy Łą ko wej przy da ły re no my pre mie rom.
Mło dziut ki Je rzy Ant czak, za czy na ją cy do pie ro re ży ser ską ka -
rie rę, za miesz kał aku rat na sta łe w ośrod ku, w po ko ju cha rak -
te ry za tor ni zresz tą, i tam wy my ślił Te atr Po pu lar ny.
Ci, co mie li wte dy te le wi zo ry, cze ka li na piąt ko we przed sta wie -
nia z rów nym za in te re so wa niem, jak na spek ta kle po nie dział -
ko we. Mo że na wet tak, jak na czwart ko wą „Ko brę”. Wiem, co
pi szę, bo już przy glą da łem się te mu zza te le wi zyj nych ku lis.
Pa tro no wał przed się wzię ciu nie stru dzo ny, wte dy sze fu ją cy
ośrod ko wi – Wła dy sław Or łow ski. Nie tyl ko wy dep tał w War -
sza wie wszyst kie ścież ki u pre ze sów Ra dio ko mi te tu, ale też no -
ca mi pra co wał nad ada pta cja mi li te rac kich tek stów na po trze -
by te le wi zyj ne go ekra nu. To był prze cie czas pio nie rów. Uczy li
się je den od dru gie go, pod pa try wa li, na ra dza li, jak zro bić le -
piej; jak le piej zro bić te le wi zję ma się ro zu mieć. Czar no -bia ła
mu za za wsze na ży wo. No i ak to rzy. Zwy kle za pra sza ni z kil ku
łódz kich te atrów. Grać do szkla ne go obiek ty wu bez wi dzów i
bez braw na ko niec, gdy opa da kur ty na? Szyb ko jed nak po sie -
dli tę ta jem ni cę. A już te le wi zyj ny bu fet z plo tecz ka mi to do pie -
ro by ła fraj da!
Gra li wie le, bo lu dzie roz ko cha li się wte dy w do mo wym te -
atrze. Na plan szy zdję cie Ło dzi z fa brycz ny mi ko mi na mi i sy -
gnał sta cji za czerp nię ty ze słyn nej „Przą śnicz ki” Sta ni sła wa
Mo niusz ki. Po tem uro cza spi ker ka z oczy wi stym „do bry wie -
czór” i… nie by ło moc nych – sta wał się te atr.
Wsza koż nie pa mię tam, czy Łódź da wa ła kie dy kol wiek Fre drę.
Je śli nie, w mi nio ny po nie dzia łek mia ła by za słu żo ną oka zję
uzu peł nić afisz. W cen tra li na Wo ro ni cza nie po my śle li, czy
mo że sa mi nie do bi ja li śmy się o swo je. Tak czy ina czej, wy szło
nie spra wie dli wie.
Na szczę ście po po nie dział ku był wto rek i ru szył daw no wy my -
ślo ny w Ło dzi 31. Fe sti wal Szkół Te atral nych. Pięt na ście spek -
ta kli dy plo mo wych w wy ko na niu adep tów ak tor skie go za wo -
du. Ju tro, w nie dzie lę, za koń cze nie, wer dykt ju ry i wrę cze nie
na gród. Kto wy gra? To się do pie ro zo ba czy. Mo że na szym za -
świe ci słoń ce. Te raz na sta je ich czas; oni ro bią te atr. Pew nie
tra fią kie dyś na Fre drę. I że by nikt im świecz ki nie ga sił.
Ko me dian tom na łącz ce, za któ rą jest rzecz ka… �

�Czy to praw da, że nie któ re
cho ro by w wie ku po de szłym
ma ją in ne ob ja wy i prze bieg
niż u osób o po ko le nie lub
dwa młod szych?
– Tak. Od mien ny prze bieg u
se nio rów ma ją np. za pa le nie
płuc, nad ci śnie nie tęt ni cze,
nie wy dol ność ser ca oraz za -
wał mię śnia ser co we go. Są też
scho rze nia ty po we dla wie ku
po de szłe go, na przy kład nie -
trzy ma nie zwie ra czy oraz oste -
opo ro za.
�Dla cze go tak się dzie je?
– Z upły wem lat do cho dzi do
zmniej sze nia re zerw nie zbęd -
nych do utrzy ma nia ho me -
osta zy, czy li rów no wa gi w or -
ga ni zmie, zo sta je za kłó co na.
Zmie nia się więc je go od po -
wiedź na roz ma ite bodź ce i
stre so ry. I tak za pa le nie płuc,
któ re u mło dych osób ob ja wia
się go rącz ką, u star szych prze -
bie ga bar dzo czę sto bez pod -
wyż szo nej tem pe ra tu ry. Pierw -
szym ob ja wem cho ro by są czę -
sto ma ja cze nia, na si lo ne ob ja -
wy de pre sji lub upad ki. Nie -
kie dy le karz ba da ją cy ta kie go
se nio ra ma pro blem, aby od -
róż nić zmia ny wy ni ka ją ce z
wie ku od zmian cha rak te ry -
stycz nych dla za pa le nia płuc.
Zda rza się czę sto, że u 80-let -
nich, od wod nio nych pa cjen -
tów ra dio lo gicz nie mo że my je
zdia gno zo wać, gdy cho re go
na wod ni my. Do pie ro po po da -
niu kro pló wek i upły wie jed -
ne go, dwóch dni mo że my zo -
ba czyć zmia ny za pal ne na rtg.
�Wspo mniał pan dok tor o
nie wy dol no ści krą że nia...
– U osób w wie ku 75 – 80 lat
nie bę dzie dusz no ści wy sił ko -
wej, któ ra u młod szych osób
jest ob ja wem nie wy dol no ści
krą że nia, po nie waż ta oso ba
zbyt du że go wy sił ku nie wy ko -
nu je. U ta kie go pa cjen ta dusz -
no ści to wa rzy szą ce nie wy dol -
no ści po ja wia ją się w go dzi -
nach noc nych. Na to miast bar -
dzo czę sto jest też tak, że głów -
nym ob ja wem nie wy dol no ści
krą że nia jest su chy ka szel,
osła bie nie, sen ność. Nie kie dy
do te go stop nia, że kon takt z
ta kim pa cjen tem jest utrud -
nio ny.
�Cho ro by tar czy cy rów nież
nie da ją tak cha rak te ry stycz -
nych ob ja wów?
– Nie do czyn ność tar czy cy wy -

stę pu ją ca w wie ku po de szłym
czę sto jest uta jo na i tyl ko w
1/3 przy pad ków ma ty po wy
prze bieg. Bar dzo czę sto zgła -
sza ną przez pa cjen tów więk -
szą męcz li wość, apa tię, de -
pre sję, osła bie nie si ły mię -
śnio wej i utra tę wa gi skła da
się na karb sta ro ści, a mo gą to
być nie ty po we ob ja wy nie do -
czyn no ści tar czy cy.
Z dru giej stro ny, nad czyn ność
tar czy cy rów nież prze bie ga w
spo sób uta jo ny – nie ma tak
ty po wych ob ja wów, jak utra ta
ma sy cia ła, mi go ta nie przed -
sion ków, a wy ni ka to z fak tu,
iż u se nio rów czę sto od po -
wiedź or ga ni zmu na hor mo ny
tar czy cy jest osła bio na. Ob ja -
wem nad czyn no ści tar czy cy
mo że być u nich po gor szo ny
kon takt z oto cze niem, cho ro -
ba mo że też przy bie rać ma skę
de pre sji, no wo two rów, cha -
rak te ry zo wać się zwięk szo ną
licz bą luź nych stol ców, za bu -
rze niem
funk cji zwie ra czy.
�Czy de pre sja, z któ rą zma -
ga się wie le osób w po de -
szłym wie ku, rów nież mo że
się ukry wać pod ma ską in -
nych cho rób?
– De pre sja przy bie ra po stać
so ma tycz ną – ta kie go pa cjen -
ta, jak wy ni ka z wy wia du,
wszyst ko bo li, zgła sza świąd
skó ry, brak ape ty tu. Jed no cze -
śnie cho ry ne gu je każ dą for -
mę po mo cy, ba da nia, le ki.
Jest to tzw. de pre sja ma sko wa -
na. Rów no cze śnie de pre sja w
wie ku po de szłym jest szcze -
gól nie nie bez piecz na, po nie -
waż znacz nie czę ściej niż u
osób młod szych pro wa dzi do
sa mo bójstw.
Z prze pro wa dzo nych ostat nio
ba dań wy ni ka, że ta cho ro ba
po ja wia się rów nież w na stęp -
stwie wie lu lat zma gań z bó -
lem to wa rzy szą cym in nym
scho rze niom, na przy kład
cho ro bie zwy rod nie nio wej
sta wów. I choć nasz or ga nizm
w wie ku po de szłym wy ka zu je
więk szą to le ran cję na ból,
dzie je się tak z po wo du zwy -
rod nie nia au to no micz ne go
ukła du ner wo we go, to jed nak
jest on od czu wa ny ja ko przy -
kry i uciąż li wy.
� Ja kie kon se kwen cje wy ni -
ka ją z fak tu, że oso by w wie -
ku po de szłym wy ka zu ją

więk -
szą to le ran -
cję na ból?
– Moż na prze oczyć ostre
scho rze nia w ja mie brzusz nej,
np. za pa le nie otrzew nej. Ob ja -
wy są bo wiem znacz nie słab -
sze niż u osób mło dych. Za wał
ser ca bar dzo czę sto prze bie ga
bez bó lo wo u lu dzi w po de -
szłym wie ku.
�Wspo mniał pan dok tor, że
u oso by star szej z po wo du od -
wod nie nia zmia ny w na rzą -
dach są trud ne do zdia gno zo -
wa nia. Rów no cze śnie le ka rze
zwra ca ją uwa gę na fakt, że
oso by w wie ku doj rza łym nie
wy pi ja ją dwóch li trów wo dy
dzien nie...
– W wie ku po de szłym ośro -
dek pra gnie nia nie dzia ła pra -
wi dło wo, więc pa cjen ci nie
ma ją po trze by pi cia. Zmie nia
się rów nież za war tość wo dy w
or ga ni zmie. Dla po rów na nia,
u no wo rod ka wo da sta no wi 80
pro cent ma sy cia ła, a u oso by
w wie ku po de szłym tyl ko do
40 – 45 pro cent.
Po za tym star sze oso by czę sto
wy cho dzą z błęd ne go za ło że -
nia, że
sko ro ma ją pro blem z nie trzy -
ma niem mo czu, to po win ny
mniej pić. Nie ste ty, bar dzo
trud no im wy tłu ma czyć, że
nie tę dy dro ga.
�Ja kie mo gą być ob ja wy od -
wod nie nia?
– Nasz układ ner wo wy jest
bar dzo wraż li wy na za bu rze -
nia go spo dar ki wod no -elek -
tro li to wej. U osób wie ko wych,
u któ rych z róż nych przy czyn
do cho dzi do od wod nie na, po -
ja wia ją się ma ja cze nia, oma -
my wzro ko we.
Ale ob ja wem od wod nie nia
mo gą być rów nież upad ki – w
trak cie wsta wa nia do cho dzi
cza sa mi do spad ku ci śnie nia.
Dłu go trwa łe od wod nie nie
pro wa dzi do nie wy dol no ści

ne rek –
w pew nym mo -

men cie prze pływ krwi zo sta je
tak bar dzo zmniej szo ny, że do -
cho dzi do ich nie do krwie nia.
�Dla cze go upad ki w star -
szym wie ku zwięk sza ją ry zy -
ko zgo nu?
– Star sze oso by czę sto miesz -
ka ją sa mot nie. Je śli więc ta ki
se nior upad nie, to czę sto
przez wie le go dzin le ży bez po -
mo cy. Mo że dojść do od wod -
nie nia, wy zię bie nia, za cho ru je
na za pa le nie płuc. Ob li czo no
rów nież, że u 1/3 se nio rów po
upad kach wy stę pu je ze spół
po upad ko wy. Ta cy pa cjen ci
po zła ma niach bar dzo czę sto
do koń ca ży cia po zo sta ją w
łóż ku. Bo ją się bo wiem, że gdy
tyl ko spró bu ją się pod nieść, to
po raz ko lej ny się prze wró cą i
zła mią rę kę lub no gę. Kon se -
kwen cją po zo sta nia w łóż ku
są od le ży ny.
�Spo ro praw dy jest za tem w
stwier dze niu, iż łóż ko wy cią -
ga z nas si ły...
– Tym bar dziej w wie ku po de -
szłym, gdy tkan ka mię śnio wa
jest w za ni ku i po ja wia ją się
przy kur cze. Tak po wsta je
błęd ne ko ło – ta kie go cho re go
trud no uru cho mić i zmo bi li -
zo wać, aby wstał z łóż ka.
�Ja kie po dej ście do le cze nia
prze wa ża u osób star szych?
– Nie pro wa dzo no ta kich ba -
dań. Mo im zda niem, część
cho ru ją cych jest skru pu lat na
i sku pio na na so bie, część hi -
po chon drycz na, a po zo sta li
ma ją lek ce wa żą ce po dej ście
do me dy cy ny. Oczy wi ście z
punk tu wi dze nia
le ka rza naj lep szym pa cjen -
tem jest ten, któ ry w peł ni ro -
zu mie i sto su je się do je go za -
le ceń.
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