
czy byłam odważna? Nie za bardzo. za ówczesną odwagą, niewspółmierną
do umiejętności, kryła się nieświadomość i brak wyobraźni. Ale radość po przej-
ściu zaważyła na tym, że pozostałam przy wspinaczce, a nie przy poprzednio upra-
wianych sportach. choć nie tylko radość...

Alpinizm, a właściwie taternictwo składało się dla mnie z trzech równorzęd-
nych elementów: współtowarzysze, wspinaczka oraz przyroda, wśród której to
wszystko się odbywało. Na pierwszym etapie wspinania najważniejsi byli ludzie.
ci, których poznałam w skałkach, stali się dla mnie bardzo ważni. Panowała
wśród nich atmosfera prawdziwej serdeczności, nowego otaczali od początku
opieką, przyjmowali za swojego. Atmosfera rodzinna była bardzo typowa dla
wrocławskiego środowiska alpinistycznego, które tworzyli niebanalni ludzie.

Na przykład Bogdan jankowski, którego dewizą było, że cokolwiek robi, mu-
si robić to dobrze, Adam Uznański – senior wrocławskich wspinaczy, długolet-
ni prezes wrocławskiego Klubu wysokogórskiego, Kazek głazek – po uszy
tkwiący w swej ukochanej matematyce, tadeusz zipser – architekt, jacek Kol-
buszewski – literat, autor wielu książek o górach, a także janusz Fereński i romek
Bebak – prawnicy i grotołazi, którzy nie tylko znakomicie się wspinali, ale rów-
nież wymyślali wspaniałe zabawy.

Klub wysokogórski był może poważniejszy, grotołazi zaś odznaczali się nie-
poskromioną fantazją, ale obydwa środowiska przenikały się – tu i tam były te sa-
me osoby, panował też podobny styl zabaw i surrealistycznych dowcipów.
wszyscy pozostawaliśmy pod urokiem fantazji Piotra wojciechowskiego, twór-
cy Podhalańskiej Akademii wiedzy, autora szalonych sztuk, jak „rower pancer-
ny”, „Powrót docenta Pudyny” czy „genialny wynalazek profesora leclanche”,
granych w prywatnych domach oraz w Piwnicy grotołazów. Piotr do dziś w swej
poważnej twórczości nawiązuje do tamtych dni:

...Wspominam czas dawniejszy nieco, Wrocław, studencką stołówkę na Szew-
skiej, kiedy to pochyleni nad grulami i sosem półmięsnym radziliśmy, jak tu się fi-
zycznie przygotować do sezonu jaskiniowego i wspinaczkowego, kiedy sesja eg-
zaminacyjna mordercza, materiału do wkucia sterty, czasu mało. W bibliotece mózg
puchnie, ale bicepsy flaczeją. Ktoś, kto potem w Podhalańskiej Akademii dochrapał
się laurów i tytułów, wpadł na ideę „treningu ukrytego”: niesiesz kajecik cieniutki –
ale mięśnie grają przesadnie, jakbyś dźwigał wór żelastwa; schylasz się, aby tramp-
ki zasznurować – schylasz się przesadnie, do zgrzytu kręgów, jakbyś chciał sobie ucho
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przydeptać; sięgasz po słoik ze smalcem na półce – tak sięgasz, jakby ta półka była
w połowie północnego Filara Mięguszowieckiego...

Długie lata pozostawałam pod urokiem skałek. Nie tylko dlatego, że mogłam
się po nich wspinać, ale dlatego, że byli ludzie, z którymi tam jeździłam, swoista
atmosfera – podobna trochę do tej z harcerstwa – po latach znów odnaleziona.

wspinanie w skałkach nie było celem samym w sobie, lecz jednym ze sposo-
bów bycia ludzi ze sobą. Nasze sobotnio-niedzielne wyjazdy nie miały charakte-
ru treningu. Był to pewien ceremoniał – robiło się trzy, cztery drogi, siedziało
się nieco dłużej na górze, pogadywało... Był czas, by popatrzeć wokół, fotografo-
wać, a po zejściu nazbierać drewna na ognisko, sprawdzić, czy lis mieszka ciągle
w jamie pod głazem. Potem następna droga, a po niej obiad. wieczorami siady-
wało się na skalnym balkoniku i prowadziło długie rozmowy. spaliśmy w kolebie
pod ogromnym głazem, który przytykając do granitowej turni sukiennic, two-
rzył naturalne schronienie, osmolone dymem ogniska i przeciekające nieco w cza-
sie deszczu.

Potem to wszystko zmieniło się. w skałki przyjeżdżało się, by zrobić co naj-
mniej piętnaście dróg. z jednej wchodziło się natychmiast w drugą, prawie nie
rozwiązując się. trenowano, pokonując tę samą drogę po kilkanaście razy, coraz
szybciej, w coraz lepszym stylu.

Poprzednia celebracja stwarzała coś w rodzaju tradycji domu rodzinnego.
tylko że z domu rodzinnego zazwyczaj ucieka się. i ja uciekłam – bo chciałam
więcej, trudniej, samodzielnie.

Powoli nabierał znaczenia drugi element stanowiący dla mnie o istocie alpi-
nizmu – sportowe podejście do wspinaczki, które ukształtowało się poprzez
wcześniejsze uprawianie innych sportów. ten element musiał wystąpić, bym po-
została przy wspinaczce. Moje sportowe podejście do alpinizmu polegało na po-
dejmowaniu coraz trudniejszych celów. Nieraz zastanawiałam się, czy radość
po ukończeniu wspinaczki była inna niż po wygranym meczu siatkówki. w pew-
nej mierze jest podobna, nie tylko bowiem wynik jest ważny, liczy się też sama
działalność, ruch, rywalizacja i niepewność wyniku.

w czasie ważnego meczu, podczas Pucharu ziem Nadodrzańskich i Nad-
bałtyckich, weszłam na boisko i... zupełnie nie pamiętam, jak grałam. Byłam
jak w transie. Potem przez trzy kolejne noce „grałam” cały mecz, od początku
do końca. rano budziłam się tak zmęczona, jak gdyby wydarzyło się to na-
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prawdę. ze wspinaczką było trochę inaczej – przeżywałam ją przez wiele dni,
ale na jawie.

współdziałanie w zespole wspinaczkowym i drużynie siatkówki jest, wbrew
pozorom, bardzo podobne. wzajemna zależność i ta sama przyjemność płynąca
z zespołowego działania. Ale koniec wygranego meczu jest sprawą umowną, zwią-
zaną ze zdobyciem 15 punktów w ostatnim secie. Potem następuje zejście z bo-
iska, szatnia z zapachem przepoconych ubrań, natryski i szybki powrót
do codzienności. w górach koniec wspinaczki jest bardzo naturalny – jest nim
szczyt. Dookoła nieograniczona przestrzeń, słońce, czasem wiatr i deszcz, cza-
sem mgła. A my na szczycie, poprzez wysiłek i zmęczenie oczyszczeni i wolni,
choć na chwilę stajemy się cząstką natury. i być może ten element kontaktu z na-
turą, przestrzenność alpinizmu, zaważył na mojej decyzji, kiedy nadszedł czas
dokonania wyboru.

w 1964 roku rozpoczęłam pracę zawodową w instytucie Automatyki syste-
mów energetycznych we wrocławiu, jednocześnie robiąc dyplom na uczelni.
zrobiło się krucho z czasem. Praca od 7.15 do 14.15, trzy razy w tygodniu trening
i mecze siatkówki, a do tego jeszcze skałki – zazwyczaj w soboty i w niedziele, kie-
dy to bardzo często odbywały się jednocześnie mecze. Nie mogłam więc jeździć
w skałki, gdy były rozgrywki A klasy, później ii ligi. Były też zgrupowania repre-
zentacji młodzieżowej, powoływano mnie na mecze międzypaństwowe. w trak-
cie przygotowań do igrzysk Olimpijskich w tokio byłam jeszcze w kadrze
olimpijskiej. jednak na igrzyska nie pojechałam.

właśnie wtedy zmieniono przepisy. Faworyzowały one zawodniczki
wyższe, mające większe szanse przy bloku i przy ataku. Próbowałam nadrabiać
skocznością, chytrością, ale wydawało mi się, że możliwości w siatkówce mam
ograniczone. Osiągnęłam pewien poziom umiejętności, którego nie mogłam
już przekroczyć.

Ostatni raz grałam w siatkówkę w reprezentacji Polski Azs na Uniwersja-
dzie w Budapeszcie w 1965 roku. Poza mną był już pierwszy wspinaczkowy wy-
jazd letni w Alpy, w roku 1964. Po Budapeszcie jeszcze sezon grałam we
wrocławskiej gwardii, po czym pożegnałam się z siatkówką wyczynową. Pozostał
już tylko alpinizm, bardzo wówczas absorbujący, jak wszystko na początku. Ale
pierwsze kroki były poza mną, już coś udało mi się osiągnąć. wiedziałam, ku cze-
mu zmierzam.
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