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Z pamiętnika kobiety zwyczajnej 

 

W październiku 2010 roku mój poukładany, dobrze zorganizowany świat nagle runął. 

Rozsypał się jak domek z kart i wtedy pomyślałam sobie, że nic już nie będzie jak dawniej. 

Nie będzie porannej kawy, wypijanej bez pośpiechu w dni wolne od pracy. Nie będzie 

niedzielnych wypadów w ukochane Beskidy a także wakacyjnych wojaży po pięknych 

zakątkach południowej Polski. A mieliśmy z mężem tyle wspaniałych planów – odłożonych 

na później, na czas gdy już przejdę na emeryturę.  Nagle zostałam sama...... Jego już nie ma...  

Okres żałoby minął na intensywnej pracy zawodowej i nadszedł dzień 1 marca 2012 roku  . 

Dzień  tak długo wyczekiwany   – nie muszę wstawać do pracy.  Jestem emerytką i co dalej? 

Wtedy zakiełkowała we mnie myśl – a może by tak gdzieś się zapisać i coś zrobić z tym 

nadmiarem wolnego czasu ? Kiedyś słyszałam, że istnieje w moim mieście   Stowarzyszenie -  

Uniwersytet Trzeciego Wieku – więc może tam się udam? Niewiele się zastanawiając 

skierowałam swoje kroki na ulicę Bogumińską, zapisałam się i bardzo szybko stwierdziłam, 

że to był strzał w dziesiątkę. Znalazłam tam wiele pokrewnych dusz. Od pierwszej chwili 

wiedziałam ,że mam szansę robić to co lubię i to, na co nie miałam czasu będąc osobą czynną 

zawodowo. Już od października 2012 roku ruszyłam z grupą Włóczykije na „spacery z 

kijkami”, jak to się wówczas nazywało. Obecnie nazywa się to Nordic Walking , ale nie sama 

nazwa jest ważna. Istotne jest to, że uprawianie tego sportu ( bo jest to jakaś forma sportu!) 

daje oprócz ogromnej satysfakcji również wymierne efekty w postaci poprawy kondycji i 

ogólnej sprawności organizmu. A jaką frajdę sprawia nam pokonanie kilku kilometrów i 

obcowanie z rodzimą przyrodą przez wszystkie cztery pory roku ! Każdy kto, chociaż raz z 

nami poszedł - wcześniej, czy później do nas wraca. Pewnego majowego poranka 2014 roku 

jeden z naszych kolegów zorganizował wspólny wyjazd do Rezerwatu Przyrody „Łężczok”. 

Pogoda dopisała na medal i cały dzień spędziliśmy na łonie natury, podziwiając jej piękno . 

Wiosenna feeria barw, ptasie koncerty, szum wody w okolicznych jeziorkach , piękno 

rozkwitającej roślinności i wspólne wędrowanie pozostawiły w nas niezatarte wrażenia. Tu 

muszę jeszcze dodać, że wszystko to kosztowało nas jedynie kilka złotych ( bilet autobusowy) 

i parę kanapek zabranych do plecaka . Przy naszych skromnych emeryturach ma to niemałe 

znaczenie.  Równie ciekawą  akcją są rodzinne majówki organizowane od kilku lat przez nasz 

UTW.  W majówce 2015 roku  wzięłam udział w zawodach sportowych – rzut piłką lekarską 

na odległość i pochwalę się – zajęłam 2 miejsce. Niby nic takiego, ale jaką frajdę miałam z 

nagrody! Otrzymałam talon na ćwiczenia z trenerem w Centrum Sportowym Gosław.  
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W ubiegłym roku nasz Uniwersytet po raz pierwszy wziął udział w Olimpiadzie Seniorów w 

Łazach. Jest sprawą oczywistą, że  nie mogłam sobie tego wyjazdu odmówić. Przez kilka 

miesięcy poprzedzających Olimpiadę ostro trenowałam grę w tenisa stołowego z moimi 

wnukami. Gdy jeszcze chłopcy byli młodsi – babcia ich regularnie „ogrywała” .Teraz starszy 

ma 18 lat a młodszy 14, więc to ja byłam „ogrywana”. Jednak te treningi nie poszły na marne. 

Zagrałam nieźle ( według oceny moich kibiców) i mimo iż nie zajęłam żadnego 

punktowanego miejsca satysfakcję miałam ogromną. Spora grupa moich koleżanek i kolegów 

z WUTW wzięła udział w różnych dyscyplinach sportowych i wszyscy zgodnie stwierdzili, że 

nie wynik się liczy a sam udział. Organizacja i atmosfera  były iście olimpijskie, płonął 

prawdziwy znicz , pogoda była piękna i ogólnie panował taki radosny, rodzinny nastrój. 

Czuliśmy się  jak jedna, wielka rodzina i nie ważne  czy ktoś miał 50+, 60+, 70+ czy też 

więcej ( bo i tacy byli!) – wszyscy mówiliśmy sobie   po imieniu i przybijaliśmy tak zwane 

„piątki” – tak jak to robią młodzi ludzie - nie tylko sportowcy . Bo my jesteśmy młodzi. 

Młodzi duchem! Taką nazwę wymyśliłam dla naszego zespołu teatralnego, który jest kolejną 

moją pasją. Od pierwszego dnia, kiedy zapisałam się do Zespołu poczułam się wyjątkowo. 

Zagraliśmy już 5 przedstawień a jesteśmy w trakcie przygotowywania 6 występu. Nasz 

„repertuar” jest bardzo różnorodny od komediofarsy, poprzez  scenki obyczajowe aż do 

kostiumowych bajek. Przedszkolaki dla których zagraliśmy Kopciuszka   siedziały jak  

zaczarowane, nieważne czy to było grane w szkole, WCK czy w przedszkolu. Daliśmy kilka 

przedstawień i każde było jednakowo owacyjnie przyjęte. Może nie jestem skromna,  ale 

myślę, że   reakcje dzieci są jak najbardziej szczere i to daje mi prawo sądzić, że im się 

podobało. Moja „aktorka przygoda” ma jeszcze jeden ważny aspekt. Wcześniej byłam osobą 

trochę nieśmiałą i jakiekolwiek wystąpienie przed szerszym gronem było dla mnie ogromnie 

stresujące. Tu w Teatrze nauczyłam się przełamywać swoją nieśmiałość. Powiem więcej  - 

polubiłam te momenty, kiedy trzeba wyjść na scenę, dobrze zagrać   rolę i mieć to swoje 

przysłowiowe „5 minut”. Wcześniej jeszcze trzeba nauczyć się tekstu na pamięć i wyćwiczyć 

rolę na niekończących się próbach , uważnie słuchając wskazówek cierpliwej Pani Reżyser. 

Ale jak już to wszystko „zagra” – jakaż to ogromna radość!! To działa w dwie strony, bo nasi 

widzowie również coś miłego z tych naszych przedstawień wynoszą. No i jeszcze koniecznie 

muszę wspomnieć o Klubie Miłośników Teatru i Muzyki. To już zupełnie inna „bajka”.  

Nasz Klub zajmuje się Muzyką i Teatrem z wyższej „półki”. Wyjazdy na koncerty, do 

Filharmonii czy też Teatrów są organizowane cyklicznie i często bardzo trudno dostać bilet na 

taki wyjazd. Uczta duchowa zapewniona, wrażenia zawsze są wspaniałe i każde z nas czeka 

już na następną taką okazję. Uczymy się przy tej okazji wrażliwości muzycznej, a także 
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poznajemy się bliżej. Taka wspólna jazda autokarem na koncert ( godzinna lub dłuższa przy 

dalszych wyjazdach) daje możliwość wymiany poglądów, obcowania z ludźmi o podobnych 

pasjach,  opowieści o sobie i zadzierzgnięcia nowych znajomości a nawet  przyjaźni. Powroty 

mijają na komentowaniu przeżyć i planowaniu następnych wojaży. Ci którzy z różnych 

przyczyn nie mogą jeździć na koncerty mają możliwość zakosztować dobrej muzyki w ostatni 

poniedziałek miesiąca w naszym mieście. Na ten dzień lider klubu Miłośników Teatru i 

Muzyki  zaprasza do wodzisławskiego Pałacu Ślubów  różnego rodzaju  artystów. Gościły u 

nas takie sławy jak : Bogusław Kaczyński, Wiesław Ochman, Grażyna Brodzińska, 

Kazimierz Kowalski i wielu  innych mniej lub bardziej znanych wykonawców.  Z wielką 

przyjemnością robię zdjęcia na tych  koncertach – na prośbę i za zgodą organizatora. Bo 

fotografowanie to kolejny z moich „koników”, ale już taki bardzo, bardzo amatorski. Później 

te zdjęcia opisuję, robię notatki z koncertów i wysyłam na stronę internetową WUTW. No i 

jeszcze wspomnę o moim „pisarskim” epizodzie. Od ponad 5 lat piszę pamiętnik i jest to mój 

najwierniejszy  „przyjaciel”. Jemu powierzam wszystkie moje problemy, radości, kłopoty i 

zmartwienia. Napisanie kilku stron sprawia, że wszystkie te trudności stają się trochę mniej 

dokuczliwe. Takie pisanie  to forma odreagowania problemów dnia codziennego. Czasami 

żartuję, że może kiedyś to wydam w formie książkowej ?!   Na razie tylko  plik tekstowy      

w moim komputerze  zna  moje wspomnienia,   a moja najmłodsza siostra jest jedynym 

czytelnikiem a zarazem recenzentem tych opowieści z życia  kobiety zwyczajnej.  

 To wszystko, o czym tu napisałam to tylko mały wycinek z mojego życia na emeryturze.  

1 marca 2012 roku ani przez moment nie pomyślałam, że będąc emerytką zacznie mi 

brakować wolnego czasu. A tak się często dzieje. Muszę wybierać między tym co lubię robić, 

a obowiązkami innego rodzaju. Mimo iż jestem sama – nie czuję się wcale samotna. Mam 

liczną bliższą i dalszą rodzinę, wielu przyjaciół a także ponad 500 osobową rodzinę w postaci 

członków WUTW. Nasz Uniwersytet dał mi wiele pozytywnej energii i bardzo silną 

motywację do aktywnego życia. Mimo, iż nic już nie jest takie jak dawniej , to mogę śmiało 

powiedzieć, że na nowo odnalazłam cel w życiu. Znowu jest pięknie, znowu wyjeżdżam na 

wycieczki, cieszę się pięknem przyrody, wypijam poranną kawę i spotykam z ciekawymi 

ludźmi. Nie każdy dzień jest jednak  piękny !  Zdarzają się mniejsze lub większe kłopoty, ale i 

z tym nauczyłam się radzić. Ktoś kiedyś powiedział „ co nas nie zabije , to nas wzmocni”. 

Kierując się tą dewizą przyjmuję   wszystko, co niesie ze sobą życie i staram się żyć 

najpiękniej jak potrafię. Dziś jest 1 marca 2017 i właśnie mija  5 lat od dnia, w którym 

przeszłam na emeryturę. Jestem zwyczajną kobietą po sześćdziesiątce i tak sobie zwyczajnie 

żyję.                                                                                                          KAMA                                                                                      


