
Cytaty o górach 

„W górach musisz wykonać pewien wysiłek bez zapłaty. Jest to mistyka, szukanie czegoś wyjątkowego. Do 

tego trzeba mieć wyobraźnię i filozofię życiową. Nie każdego na to stać, nie każdemu się chce. Bo w górach 

nie ma granic, tam się szuka wolności. A samo przebywanie w górach łagodzi, eliminuje agresję. Są 

elementy rywalizacji, ale rywalizacji z wyznaczonym celem, a nie z przeciwnikiem.” - Krzysztof Wielicki 

„Góry upajają. Człowiek uzależniony od nich jest nie do wyleczenia. Można pokonać alkoholizm, 

narkomanię, słabość do leków. Fascynacji górami nie można”. (autor anonimowy) 

„Góry rozpaliły w sercach naszych przepotężny ogień namiętności, największego skarbu, danego 

człowiekowi. Bo tylko wielka namiętność potrafi oderwać życie człowieka od szarzyzny bytowania i 

podnieść je ku wyżynom, skąd widać już jasne zorze nieśmiertelności”. (Roman Kordys) 

„Kto w górach cierpiał i był szczęśliwy, ten z nimi się nie rozłączy”. (Jalu Kurek) 

„Góry sprzyjają pokorze, czyli prawdzie o sobie samym. Uczą jej miedzy innymi przez to, że człowiek 

zmęczony wspinaniem nie ma ani sił, ani chęci, by udawać, by ukrywać swoja prawdziwą twarz”. (ks. 

Roman Rogowski) 

„Kocham Tatry. Kocham ich pustkę i milczenie, ich martwość o spokój posępny. W ich mgłach błąka się 

myśl moja i szuka dawnych swoich wierzeń i miłości, uczuć i siły. Po ich dolinach i przełęczach chodzi 

myśl moja i smuci się, że nie może być ogniem w ogniu, wichrem w wichrze, światłem w świetle; że nie 

można być z wami, być waszym, o duchy żywiołów! Nad potokami usiada myśl moja i smuci się…” 

(Kazimierz Przerwa-Tetmajer) 

„Wspinaczka to pragnienie życia, a nie śmierci. W górach żyje się pełniej.”- Tadeusz Łaukajtys 

„Kiedyś ktoś mnie zapytał: "Dlaczego chodzisz po górach?" Odpowiedziałem, że ludzi można podzielić na 

dwa rodzaje: na tych, którym nie trzeba tej pasji tłumaczyć i na tych, którym się jej nie wytłumaczy.” Piotr 

Pustelnik 

„Wreszcie najwspanialszy moment w każdej wspinaczce. Chwila, kiedy od szczytu dzieli mnie już tylko 

kilka kroków, kiedy wiem, ze już nic nie stanie mi na przeszkodzie, kiedy wiem, że zwyciężyłem... 

Zwyciężyłem nie górę czy pogodę, lecz przede wszystkim siebie, swoją słabość i swój strach. Kiedy mogę 

już podziękować górze, że i tym razem była dla mnie łaskawa. Tych chwil nie oddam nikomu za żadne 

skarby i jeżeli muszę w drodze do szczytu pokonywać przeszkody i ocierać się o nigdy nieokreśloną 

granicę między kalkulowanym ryzykiem a ryzykanctwem, to trudno, zgadzam się. Zgadzam się na walkę 

ze wszystkimi niebezpieczeństwami, które na mnie czyhają. Zgadzam się na wiatry, które tygodniami biją 

w ściany namiotów i doprowadzają do granicy szaleństwa. Zgadzam się na drogi prowadzone na granicy 

wytrzymałości. Zgadzam się na walkę. Nagroda, którą otrzymuje za te trudy, jest niebotycznie wielka. Jest 

nią radość życia.” Jerzy Kukuczka 

„Wspinanie jest wyjściem poza krąg powtarzalnych i opatrzonych sytuacji; jest ucieczką od monotonnych 

mechanizmów logiki i rozsądku, które zabieganemu człowiekowi nie pozwalają zauważyć nieba nad 

głową. Dlatego też wspinanie otwiera oczy – porusza wiele zróżnicowanych i uśpionych poziomów 

wrażliwości.” Wojciech Kurtyka 

„W górach szukam samotności, kontaktu z naturą, tego sam na sam ze sobą, mimo że obok może iść 

partner. Góry to dla mnie rozmowa ze sobą. Pójdę dalej czy nie? Czy stać mnie jeszcze na to? To są 

przeżycia, dla których tu jestem.” Jerzy Kukuczka 

„Gdyby najkrócej określić to, co właściwie wciąż ciągnie mnie w góry, to jest to – przyjemność. 

Przyjemność pojawia się wtedy, gdy nie myśli się jedynie o wejściu na wierzchołek, ale gdy np. idąc po 

lodowcu, człowiek zaśpiewa, zaśmieje się, czy zrobi komuś jakiś kawał. Jest też w górach tyle piękna i w 



tylu postaciach, że trudno to wyrazić. Jest to urlop od spraw codziennych i oddalenie się od nich, choć nie 

oznacza to ucieczki, a tylko potrzebny względem nich dystans.” Wanda Rutkiewicz 

„Góry są środkiem, celem jest człowiek. Nie chodzi o to, aby wejść na szczyt, robi się to, aby stać się kimś 

lepszym.” Bonatti Walter 

„Im więcej było przeszkód, tym bardziej chciałem jeździć w góry. Choćby po to, żeby udowodnić sobie, że 

mogę, że przewalczę. Ta chęć, ten cel był tak ważny, że wszystkie środki były dobre, aby tylko wyjechać.” 

Krzysztof Wielicki 

„Kto idzie w góry musi podjąć wysiłek. Ale z wysiłku przychodzi siła, pobudzenie wszystkich zdolności, a z 

poczucia siły rodzi się przyjemność. Powracamy do codziennych zajęć lepiej przygotowani do boju w 

walce życia i do pokonania przeszkód na naszych drogach, wzmocnieni i podniesieni na duchu 

wspomnieniami.” Edward Whymper 

„Żyć znaczy ryzykować, znaczy mieć odwagę; jeśli nie jest się odważnym, to nie żyje się prawdziwie.” 

Wanda Rutkiewicz 

"Góry to życie, życie to góry." Colette Richard 

„Góry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki, strome podejścia kształtują charakter, a kontakt z 

przyrodą daje pogodę ducha.” Jan Paweł II 

"Góry to zamienione w skały wykrywacze kłamstw, pozwalające człowiekowi poznać samego siebie, a 

także innych. Każdy musi kiedyś zrzucić maskę. Wszystkie cechy charakteru tworzące osobowość, w 

ekstremalnych warunkach wychodzą na światło dzienne w skoncentrowanej formie." Stefan Głowacz 

"Góry stanowią wspaniały teren zdobywania tej mocy, która zdobyta w górach potem owocuje w dolinach. 

Dopiero w życiu na dolinach spełnia się wartość gór i sprawdza się ich wpływ na człowieka." ks. Roman E. 

Rogowski 

"Potrzeba wspinania tkwi głęboko w naszej psychice." Andrzej Zawada 

"To właśnie kocham we wspinaniu - tu chodzi o frajdę... o życie pełnią życia." Joe Simpson 

"W górach jest wszystko co kocham, góry to przystań, niekończąca się nadzieja, że można żyć życiem i 

wierzyć, nie dotykając."  ks. Józef Tichner 

"Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się 

przytłoczony. Kiedy patrzy na tą samą górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć 

wszystko." Martyna Wojciechowska 

"Tak to już jest w życiu, że kiedy człowiek bardzo czegoś pragnie i długo na to czeka, to wyobraża sobie, że 

jak już osiągnie ten cel - cały świat przewróci się do góry nogami. Kiedy w końcu ten moment przychodzi, 

okazuje się, że nic się nie zmieniło, wszystko jest po staremu, a radość nie jest tak ogromna. W marzeniach 

finał jest dużo istotniejszy. Dopiero kiedy go osiągamy, okazuje się, że w gruncie rzeczy ważniejsze jest, 

aby mieć cel niż żeby go osiągnąć." Leszek Cichy 

"Miłości do gór nauczyć się nie można. Trzeba je pokochać z samego siebie." Walery Goetel 

"W górach - jak w życiu - wszystko ma swój czas." Władysław Krygowski 

"Podróżować, doznawać wrażeń i uczyć się - znaczy żyć." Szerpa Tenzing 

 



 


