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   Piątek. Godzina 19:57. Siedzę wy-
godnie w swoim przedziale drugiej 
klasy Twoich Linii Kolejowych i mi-
jam Iławę w drodze na południe Pol-
ski z zamiarem zrobienia nowej drogi 
wspinaczkowej. Partner dosiada się do 
mnie w Krakowie. Tylko ja, mieszka-
jąc nad morzem, szukam swojej dro-
gi na drugim krańcu Polski, w górach. 
Mistyczne doznania, obcowanie z na-
turą, walka ze swoimi słabościami, 

  Historię choroby mam banalną. Naj-
pierw lata bezrefleksyjne, bez świa-
domości, że któregoś dnia mnie do-
padnie. Potem nagle wielkie bum i już, 
z dnia na dzień wszystkie objawy na 
raz: nieogarnięcie, zmęczenie, ból ist-
nienia chwilami, częściej, a właściwie 
cały czas. Myślałam, że przed maturą 
było źle – myliłam się. Nasilenie cho-
roby napadło mnie na studiach. Pierw-
szy egzamin i paraliż. Nie miałam kie-
dy jeść, kiedy spotykać się z przyja-
ciółmi. Ba! Nawet na naukę nie mia-
łam czasu. Tak, oblałam mój pierw-
szy egzamin na studiach. Przez nie-
mamkiedyzm. I nie pamiętam zupeł-
nie (amnezja to też jeden z objawów), 
co robiłam wtedy, kiedy nic nie robi-
łam. Po prostu człowiek był taki zala-
tany, że męczył się zmęczeniem.
  Czas na refleksję znalazłam dopiero 
w poczekalni do lekarza. Na zasadzie 
skojarzeń od rosnącego brzucha przez 
konieczność prania milionów minia-
turowych ciuszków, doszłam do tego, 
że jeśli nie zacznę walczyć z chorobą, 
to mogę przegapić wszystko. Mogę 
nie zdążyć, bo za bardzo się spieszę. 
To było coś, choć nie porównałabym 
tego do uderzenia cegłą w twarz, bo 
akurat ten fakt miał miejsce nieco póź-
niej. Urodziłam cudną córkę, dosta-
łam się na dzienne studia magister-
skie i musiałam znaleźć czas, znaleźć 
czas na wszystko.
  Zaczęłam, na wyraźne życzenie ro-
dziny oczywiście, od czegoś, co (jak 
mi się wtedy wydawało śmiesznie) 
nazwano sakramentem małżeństwa. 
Kawałek żelastwa na palcu i wszyscy 
są spokojni. Tu nastąpiło nasilenie cho-
roby i u mnie, i u mojego męża. Nie 
chcę nawet tego wspominać!
  Dziś moja choroba ewoluowała. 
Urodziłam drugie dziecko. Całkiem 
niedawno. Zaczynam dzień z młod-
szym synem i wstającym leniwie słoń-
cem, a kończę, kiedy już nawet księ-
życ się poddaje i nie chce świecić. 
Mój niemamkiedyzm objawia się tyl-
ko w jeden sposób – nie mam kiedy 
marudzić. Codziennie wieszam i ukła-
dam górę prania, gotuję obiad, zmy-
wam, sprzątam, czytam książkę star-

szej córce (ostatnio całymi godzinami 
Opowieści Biblijne. Myślę, że to mo-
że w kryzysowych chwilach w przy-
szłości bronić ją przed chorobą, a na 
pewno przed jej najgorszym objawem 
- załamaniem nerwowym), wychodzę 
na długie spacery, oglądam czasem 
bajki, układam godzinami klocki, ba-
wię się w rycerzy, śpiewam piosenki.
Mam na to czas. Mam kiedy to robić, 
przecież doba to aż dwadzieścia czte-
ry godziny, tydzień to aż siedem dni, 
a miesiąc to aż trzydzieści dni.
  Jasne, że skłamałabym, gdybym po-
wiedziała, że zawsze zdążam, zawsze 
wszystko mi się udaje zrobić, a moja 
dolegliwość nie jest już dolegliwością. 
Bardzo daleko mi do takiego stanu! 
Mój codzienny „imidż”, to jakiś kosz-
mar. Dres, głównie w kolorze jedze-
nia z ostatnich trzech dni, upięte wło-
sy, żeby ani jeden kosmyk nie ucie-
kał, na policzku czasem trochę kasz-
ki, kilka zabawek przyklejonych do 
spodni i ciągle zajęte czymś ręce (Naj-
częściej obiektem ruchomym, wrzask-
liwym i atakującym mokrymi substan-
cjami). Są dni, kiedy niemamkiedyzm 
bierze górę, kiedy się mu poddaję, re-
zygnuję z układania zamku dla księż-

niczki z klocków, bo wydaje mi się, 
że nie-mam-kiedy nawet chwili odpo-
cząć, nawet spokojnie pozmywać, na-
wet zjeść. Wtedy tracę to co najcen-
niejsze: ten zamek z klocków, czyta-
nie bajki o Kopciuszku, wspólne przy-
gotowywanie deseru, tracę te plamy, 
ten bałagan, rozrzucone po całym do-
mu zabawki. Tracę.
  Czasem ktoś pyta, jak „to” robię. 
Czymkolwiek to „to” jest, moja od-
powiedź jest zupełnie banalna – nor-
malnie, wstaję rano, włączam pralkę, 
a potem robię wszystko tak, jak się 
to robi i tak jak umiem, nie zawsze 
najlepiej. Z pełną stanowczością mu-
szę powiedzieć, że z niemamkiedyz-
mem da się żyć, a mi żyje się coraz le-
piej i liczę na całkowite wyzdrowie-
nie.
  Diagnoza została postawiona, histo-
ria choroby opisana. Czas na zalecane 
leczenie. Dzieci. (Tak, to już. Sekret 
został wyjawiony)
  Znam bardzo dużo osób w moim 
wieku, które już nie widzą swojej cho-
roby, bo skupiają się na zobowiąza-
niach: pracy, kredycie, płacy, zarobie-
niu na wakacje, skończeniu kolejnego 
etapu edukacyjnego i znów pracy, a 
najbardziej to na tym kredycie i jak 
zapomną o reszcie, to jeszcze o kre-
dycie pamiętają. I żal mi ich, bo po-
wtarzają w kółko, jak jakąś mantrę, te 
same wersy o odpowiedzialności, ob-
ciążeniu finansowym i swoich potrze-
bach, a nie-mają-kiedy robć nic.
  A dzieci tak banalnie motywują do 
walki z niemamkiedyzmem – uśmie-
chem, wdzięcznym guganiem, pierw-
szymi kroczkami. Powodują, że czło-
wiek może sam sobie powiedzieć, że 
MA KIEDY. Ma kiedy wychowy-
wać, bawić się, pracować, odpoczy-
wać (choć może czasem w bluzce za-
paćkanej bananem). I wtedy zaczyna 
żyć na zasadach całkowicie kuriozal-
nych z punktu widzenia osoby chorej: 
na zasadach permanentnego braku snu, 
wręcz nieprawdopodobnej organizacji 
czasu, umiejętności szybkiego pode-
jmowania decyzji, ekspresowego rea-
gowania w sytuacjach kryzysowych 
i jeszcze kilku innych.
  Z niemamkiedyzmem trzeba wal-
czyć, to nowa, groźna choroba nasze-
go wieku. Najnowsze badania wyka-
zują 100% skuteczności w walce z cho-
robą w rodzinach wielodzietnych.

wyczyn sportowy? Co sprawia, że ko-
bieta we wspinaczce górskiej szuka 
swojej drogi i chce odnaleźć siebie? 
Zdominowany przez mężczyzn, pełen 
wyrzeczeń oraz bezkompromisowy, 
oto obraz górskiego świata wspinacz-
kowego. Nie ma tam miejsca dla sła-
bych, naiwnych i leniwych. Skąd w ta-
kim razie pociąg kobiet do miejsca, 
gdzie nic nie przychodzi łatwo?
  Wspinając się, mój partner znajdu-
je się na drugim końcu liny, dlatego 
większość czasu spędzam sama, w ci-
szy, która od czasu do czasy przery-
wana jest krótkimi komendami. W tej 
ciszy jest czas, żeby porozmawiać 
z górą oraz samą sobą. Oprócz pełne-
go skupienia i koncentracji uwagi znaj-
duję czas, żeby kontemplować i roz-
myślać. Myślę wtedy głównie o tym, 
co chciałabym, żeby nadeszło. Nie o 
tym, co było, czy jest teraz, ale o tym, 
co chciałabym, żeby się wydarzyło. 
To, co zostało zaplanowane w górach, 
zawsze udaje mi się zrealizować, bo 
ma bardzo solidne podstawy. Mimo, 
że pomysły są spontaniczne, to okazu-
ją się być bardzo dobrze przemyślane. 
Plany, które tworzę na wybrzeżu nie 
są tak silnie umotywowane i często 
bywają pochopne. Co nigdy nie zda-
rza się tym, przywiezionym z gór. 
  Na co dzień jest tylko żmudny tre-
ning. Trzy razy w tygodniu panel, raz 
boulder. Praca nad wytrzymałością 
rąk, wzmocnieniem nóg, koordynacją 
miednica – klatka piersiowa. Ciągłe 
samodoskonalenie, że w sezonie zro-
bić lepsze numerki. Troska o to, by 
nie złapać kontuzji, pilnowanie od-
powiedniej diety i snucie nowych ce-
lów wspinaczkowych. To zorganizo-
wanie pozwala planować swoje go-
dziny, dni, tygodnie. To pozwala mi 
efektywnie spędzać moje 24 godziny i 
tracić z nich, jak najmniej. Wcześniej 
było inaczej. Czas uciekał przez pal-
ce, zawsze było go za mało, był mar-
nowany i do tego kiepsko wykorzys-
tywany. 
  Na początku wspinaczki, gdy stoi 
się pod pierwszym wyciągiem, który 
prowadzi na szczyt i patrzy na górę, 

pomijając zupełnie jej wysokość, po-
jawia się uczucie przytłoczenia. Kiedy 
patrzy na tę samą górę już po zjeździe, 
jestem dumna i mam wrażenie, że 
mogę osiągnąć wszystko. To jest dla 
mnie radość życia.
  Rozmawiając z górą zdarza mi sie 
być wulgarną, niegrzeczną i niemiłą. 
Tak, jak w życiu codziennym. Innym 
razem jesteśmy najlepszymi przyja-
ciółkami. Zdarza się, że musze ją pro-

sić i błagać. Czasem puszcza mnie bez 
słowa, ale to nie w celu jest sens, tylko 
w drodze. To jest to, co lubię najbar-
dziej. Żaden tam top, tylko kolejne 
przechwyty, kolejne stanowiska i wy-
ciąg, który robię w danej chwili. Pot 
i łzy. Obtarcia i siniaki. To wszystko 
znajduje się potem w życiu codzien-
nym. Nie przeskakuje i nie pomijam 
kolejnych spraw, tylko małymi kroka-
mi dążę do celu. Uodparniam się na
ból i niepowodzenia, uświadamiając
sobie swoje słabości i próbując prze-
zwyciężyć je, czerpiąc przy tym dużo 
satysfakcji.
  Góra to rzeczownik rodzaju żeń-
skiego – ona.  Tak samo jak ja, jest ko-
bietą. Dlatego jest mi tak bliska. Ona 
uczy mnie cierpliwości. Na tej drodze 
ciągle muszę wyczekiwać odpowied-
niego momentu. Ona poskramia moją 
butność i arogancję. Na niej staję sie 
pokorna i skromna. Tutaj odnajduję 
intymność i swoją kobiecość. 
  Ostatnio panuje trend, by oczysz-
czać się. W tym celu podejmowane 
są 30-dniowe wyzwania ze zdrowym 
odżywianiem, czy treningiem poślad-
ków. Detoks od telewizora, telefonu, 
facebooka. Nagrody za niepalenie, nie-
picie. Dla mnie najlepszym sposobem
oczyszczenia się jest wędrówka w gó-
rach. Obcowanie wśród granitu, się-
ganie wzrokiem chmur, cień kosówki  
i szum strumyków.
   Po co właściwie jeżdżę w góry? 
Ktoś może powiedzieć, że lepiej sie-
dzieć w domu i że góry to nie miejs-
ce dla kobiet i szukanie swojego „ja”. 
Ktoś może powiedzieć, że jestem za 
słaba i lepiej sprawdziłabym się ro-
dząc dzieci i karmiąc piersią. Ale mnie 
ciągnie w góry, bo zgadzam się na 
walkę ze wszystkimi niebezpieczeń-
stwami, które mogą mnie spotkać. 
Zgadzam się na wiatr, deszcze, śnieg  
i słońce, które doprowadzają do sza-
leństwa. Zgadzam się na drogi pro-
wadzone na granicy moich wytrzy-
małości fizycznych. Zgadzam się na 
walkę. Nagroda, którą otrzymuję za te 
wszystkie trudy, jest niewyobrażalnie 
wielka.
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