
Galeria ludzi z pasją 
 
 Zatrzymać, utrwalić, 
podzielić się  z innymi – z 
Aleksandrą i Maciejem 
Poloczkami rozmowa o pięk-
nie. 
 
 Państwo Aleksandra 
i Maciej Poloczek oraz pan 
Józef Kantow (prywatnie oj-
ciec Aleksandry, teść Macieja) 
dołączyli do tworzonej przez 
GOK w Tarnowie Opolskim 
„Galerii ludzi z pasją”. Od 23 
września do 15 października w 
holu GOK prezentowana była 
publiczności wystawa fotogra-
fii (autorstwa obu  panów) i 
kompozycji roślinnych (to 
dzieło pani Oli). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Wystawa nosi tytuł „Moje 
Przywory” dlaczego? 
M.P.: Wszystkie zdjęcia po-
chodzą z najbliższej okolicy. 
Chciałem pokazać to, czego 
nie zauważamy na co dzień. 
Robimy wiele wycieczek po 
okolicy (pieszo i rowerem), 
staram się zawsze mieć przy 
sobie aparat. Zdjęcia teścia 
powstały dzięki… psu. 
- ??? 
M.P.: Codziennie rano wybie-
ra się na spacer z psem. Częs-
to wita wschody słońca. Lubi 
te chwile porannego spokoju, 
widok łąk, pól. Zabiera ze so-
bą aparat i… widzimy rezul-
taty! 
A.P.: Moje kompozycje także 
powstają z tego, co daje okoli-
czna przyroda. Zbieram co mi 
się podoba. Czasem – gdy 
mam zamówienie na jakąś 
kompozycję lub potrzebę stwo-
rzenia czegoś nowego – wyko-
rzystuję zgromadzone „skar-
by”. Najczęściej jednak robię z 
tego co w danej chwili jest 
dostępne. 

- Skąd się wzięły państwa 
zainteresowania? 
A.P.: U nas w domu zawsze 
była ciemnia. Tato fotogra-
fował „od zawsze”. Ja trochę 
pomagałam, ale spadkobier-
czynią ojcowskiej pasji została 
moja siostra. To ona skończyła 
studium fotograficzne. A ja? 
Wyszłam za fotografa!
(śmiech) 
M.P.: Fotografia zafascyno-
wała mnie, gdy byłem chłop-
cem. Pamiętam swój pierwszy 
aparat: „Ami 66”. Bardzo 
podobało mi się utrwalanie 
obrazu – co było trochę magi-
czne. 
 
 W tym momencie 
wszyscy zaczynamy wspomi-
nać „czary” dziejące się w 
ciemni. Atmosferę, czerwone 
światło, zapach odczynników i 
niezwykłą chwilę wpatrywania 
się w prostokąt światłoczu łego 
papieru zanurzonego w wywo-
ływaczu. Niezapomniane wra-
żenie, gdy wstrzymując od-
dech wpatrywaliśmy się w 
wolno pojawiające się kształty. 
I „polowanie” na chwilę, kiedy 
trzeba szybko „wyłowić” zd ję-
cie z kuwety… Doświadczenia 
nieznane tym, którzy nigdy nie 
pracowali w ciemni. Po chwili 
pan Maciej kontynuuje: 
 
M.P.: Pragnienie utrwalenia 
chwili, dokumentowania przy-
rody, innego spojrzenia na to, 
co widzi każdy każdego dnia 
spowodowało, że wróciłem do 
fotografowania. Najlepiej słu-
ży mi zwykły kompakt. Nie 
mam zacięcia do tego, żeby 
nosić ze sobą całe wyposa-
żenie, kilka obiektywów, lam-
pę, statyw… Utrwalam chwile, 
a przygotowanie osprzętu tro-
chę trwa. Nim jesteś gotowy, 
chwila mija. Większość zdjęć 
robię „na automacie”, z ręki, 
bez flesza. Nie poddaję zdjęć 
cyfrowej obróbce. Jedyna in-
terwencja – to kadrowanie. 
Najczęściej po to, by „obciąć” 
przewody elektryczne. Foto-
grafia powstaje w oczach, w 
głowie, potem jedno „pstryk” 
i… już. Utrwalone! Czasem 
jest to ciekawe oświetlenie, 
czasem barwa – jak powie-
działem: uwieczniam chwilę. 
Nie chcę „trzaskać” bez opa-
miętania, żeby z 200 zdjęć wy-
brać jedno. Robię zdjęcia 

amatorskie i amatorem chcę 
zostać! 
- Dlaczego? Co jest złego w 
byciu zawodowcem? 
M.P.: Być amatorem – to wol-
ność, brak ograniczeń. Amator 
może wszystko, profesjonalista 
już nie. Czasem zd jęcie nie-
doskonałe technicznie, „zepsu-
te” – staje się przez swoją wa-
dę ciekawe – co najwyżej ko-
goś zdziwi. Podoba mi się, że 
wykonując czarno-białe zdję-
cia nie tyle zajęty jestem ich 
„wyrazem”, lecz pociąga mnie 
proces mentalny, który musi 
się w moim widzeniu dokonać. 
- Czy mimo wszystko zdarzają 
się panu złe zd jęcia? 
M.P.: Oczywiście! Bywa, że 
nie jestem w stanie oddać tego, 
o co mi chodzi. Widzę jakieś 
zjawisko, chcę je utrwalić, lecz 
fotografia nie oddaje tego, co 
zobaczyłem w naturze. 
- Nie fotografuje pan ludzi? 
M.P.: Fotografuję – ludzi, bu-
dynki, drogi… Na fotografiach 
wybranych do ekspozycji zale-
żało mi raczej na utrwaleniu 
różnorodności okolicy, niezwy-
kłości rzeczy zwykłych. Teraz 
mieszkam w Przyworach i do-
strzegam urodę miejsc w po-
bliżu domu. Dokumentuję i 
przez fotografię dzielę się z 
innymi tym pięknem. Tak samo 
moja żona wykorzystuje to, co 
można tu znaleźć. 
- W ten sposób wracamy 
zgrabnie do pani Aleksandry! 
Czy uczestniczy pan w jej 
twórczości? 
M.P.: Technicznie – zrywam, 
ścinam, wycinam. Czasem 
przydaje się trochę siły i tech-
nicznej sprawności. 
- Czy pani jakoś specjalnie 
przygotowuje swoje rośliny? 
Suszy? Barwi? 
A.P.: Nie. Jak powiedziałam – 
zbieram co mi się spodoba. 
Suszę na strychu, nie stosuję 
ani piasku, ani soli czy bo-
raksu. Płaskie rośliny suszę w 
książkach. Czasem najpierw 
jest pomysł na kompozycję, 
potem szukam roślin, czasem 
roślina sama narzuca kompo-
zycję. Jako bazę wykorzystuję 
różne naczynia „z odzysku” – 
często przemalowuję je lub 
zdobię. Interesuję się etno-
grafią. Ludowość, motywy 
znane od wieków – to skarb-
nica wiedzy i piękna. Czasem 
pomysł rodzi się sam z siebie. 
Z mojej głowy. Czasem barwa 

„podpowiada” odpowiednie 
zestawienia… 
- Podobno kompozycje roś-
linne to nie jedyna forma pani 
działalności zdobniczej? 
A.P.: Wykonuję zdobienia 
metodą decopauge’u, robię 
biżuterię z drewna i elementów 
gotowych (druciki, koraliki), 
szyję galanterię dekoracyjną, 
czasem przerabiam stroje. Ma-
luję na szkle w stylu witra-
żowym. Oboje lubimy wszelkie 
starocie: bibeloty, stare Książ-
ki, meble… Chcielibyśmy ze-
brać trochę drobiazgów, które 
pragniemy ocalić od zapom-
nienia. Imponują nam ludzie z 
okolic, którzy dzięki swej pasji 
zgromadzili takie skarby. 
M.P.: Moją pasją jest historia. 
Gromadzę książki i dokumenty. 
Odkryłem, że niewiele jest 
wiarygodnych źródeł doku-
mentujących historię regionu. 
Archiwa płonęły, były topio-
ne… Na co dzień rzadko o tym 
myślimy, a przecież warto to 
wiedzieć. 
- Macie państwo tyle pasji, jak 
godzicie to z p racą zawodową? 
M.P, A.P.: Prowadzimy firmę, 
a w międzyczasie (śmiech) w 
ramach odpoczynku realizu-
jemy swoje pasje i zaintere-
sowania. Lubimy chodzić i 
jeździć na rowerze poznając 
najbliższą okolicę i całą Pols-
kę.  Na przykład w minione 
wakacje zdobywaliśmy góry na 
„Ś”. Niestety Śnieżka się okro-
pnie skomercjalizowała, moż-
na ją „zdobyć” (ha, ha) w 
japonkach, ludzie nie pozdra-
wiają się na szlaku… Rozcza-
rowaliśmy się. Nie odpowia-
dają nam też wczasy „All 
inclusive”… Więc realizujemy 
swoje pasje. 
 Naszą wystawą chcie-
liśmy zachęcić innych do dzie-
lenia się swoją pasją. Tym, 
którzy coś robią, tworzą pięk-
no – jest wielu. Wspieramy 
ich, podzielamy ich pragnie-
nia. 
 Rozmowa z panią Olą 
i panem Maciejem trwała dłu-
go. Dzieliliś my się swoimi fas-
cynacjami artystycznymi. W  
gminie n ie brak takich „pozy-
tywnie zakręconych” ludzi. 
Wystawy w GOK-u to okazja 
by poznać ich samych i ich 
dzieła. A każdy, kto coś two-
rzy powin ien podzielić się z 
innymi swoją pasją. 
                         Irena Zielonka 
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