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Nigdy nie myślałam, że z tak małej wioski trafię kiedyś do Rio de Janeiro i z „Głowy Cukru” będę podziwiała słynną plażę Copacabana. 

Znamy się wiele lat. Ta wiecznie zabiegana, energiczna blondynka znalazła się pewnego dnia w naszej redakcji na Konwiktorskiej. Z trudem przepracowała dwa lata. Ciągle gdzieś nosiło, a to szachy, to turystyczne wyprawy, uruchamianie nowej gazety, czy pomoc rodzicom we wsi koło Opoczna. 

Młode lata 

Urodziła się w małej kieleckiej wiosce. Chodziła do zwykłej 
podstawówki. Słaby wzrok nie przeszkadzał jej w czytaniu z tablicy czy pisaniu wypracowań w zeszycie. Jednak wzrok siadał i okulista, który ją badał przed maturą, wykluczył dalszą naukę. 
– Nie da pani sobie rady, a jeżeli już tak pani chce studiować, to proponuję szkołę masażu. 
Tak też uczyniła, choć zajęcia w krakowskiej szkole nie fascynowały jej zbytnio. W 1975 roku wylądowała w Polanicy, w Zakładzie Przyrodoleczniczym Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich. Podjęła pracę masażysty za 1800 zł miesięcznie. Nie mogła narzekać, dostawała bowiem tyle pieniędzy co jej koledzy z 20-letnim stażem, czyli socjalistyczna urawniłowka. Po niecałych dwóch latach stwierdziła, że Polanica nie musi być jej dożywotnim zesłaniem, że potrzebuje zmiany, choć nie nudziła się w wolnym czasie. Grała w szachy w lidze okręgowej, udzielała się społecznie w PTTK, wędrowała po górach, jeździła na nartach. 
Traf chciał, że jej pacjentką w uzdrowisku została doc. Alina Słomkowska, wykładowca na wydziale dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Widocznie Tereska okazała się na tyle rozgarniętą dziewczyną, iż pani docent wskazała jej inną ścieżkę, zachęcała do studiów dziennych na jej wydziale. Ten wariant nie wchodził jednak w grę. Studia za komuny były bezpłatne, ale cała otoczka, czyli proza życia – nie za bardzo. Nie wyobrażała sobie, by rodzice mogli wycisnąć ze skromnego gospodarstwa jakieś pieniądze. Pozostawały więc studia zaoczne. Poprzedziła je 3,5-letnia nauka w Studium Kultury i Oświaty Dorosłych prowadzonym przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Potem był udany egzamin na dziennikarstwo. 
– No dobrze, w jednym czasie pracowałaś i uczyłaś się. Jaki warsztat dały ci studia dziennikarskie – pytam zaciekawiony, ponieważ wiem, co ja zyskałem. 
– W tamtych latach pracowałam w okręgu warszawskim PZN i rozkręcałam działalność klubu kulturalno-oświatowego „Echo”. Dużo pomagał mi Sylwester Peryt. Od niego wychodziło sporo ciekawych pomysłów. A studia? Jeśli chodzi o warsztat dziennikarski to niewiele. Nie współpracowałam z żadnymi redakcjami i właściwie największą satysfakcję dała mi praca magisterska. 
Temat dyplomu było: „Czasopiśmiennictwo szachowe na ziemiach polskich (1898–1990)”. A pomysłodawcą tego dzieła był pracownik Polskiej Akademii Nauk, Tomasz Wolsza. Teresa przez trzy miesiące, po kilka godzin dziennie szperała w archiwach Biblioteki Narodowej. Napisała pionierską pracę ocenioną celująco. 

Szachy 

Na tym polu odnotowała największe sukcesy życiowe. Szachy dały jej też otwarcie na świat. Pierwsze ruchy i posunięcia na planszy pokazał jej starszy brat, dziś ksiądz. Nie było pieniędzy na prawdziwą szachownicę, więc brat Staszek nakreślił na kartce papieru szachownicę, wystrugał z drewna figury i tak spędzała długie jesienno-zimowe wieczory czwórka rodzeństwa Dębowskich. 
Mając dwadzieścia lat, zaczęła na poważnie przyglądać się tej królewskiej grze. Najpierw w Krakowie, a potem w Kłodzku. I właśnie w Kłodzku zaczęła grać w lidze okręgowej, co było dla niej samej sporym zaskoczeniem. Wygrywała wszystkie partie, awansowała do ligi wojewódzkiej... i tu zaczęły się pierwsze porażki. 
– Pan Stanisław Gawlikowski, autor podręczników szachowych, obserwując moje partie, powiedział: „Zmarnowany talent. Za późno się pani zabrała za poważne traktowanie gry, że nie wspomnę o teorii. Myślę, że jeszcze warto w panią zainwestować”. I zaczął mnie trenować, jednak nie trwało to długo, gdyż ćwiczenia przerwała śmierć pana Stanisława. 
W 1978 roku panna Dębowska przeniosła się stałe do Warszawy. Grała w barwach stołecznego „Startu”. Zwyciężyła w otwartych mistrzostwach Warszawy. Co z tego miała? Wyłącznie satysfakcję. 
A potem nastąpiły lata tłuste. Jako niepełnosprawna brała udział w otwartych krajowych imprezach szachowych, a wśród inwalidów wzroku była ośmiokrotną mistrzynią Polski kobiet. W roku 1986 w Bad Liebenzell (Niemcy) wywalczyła tytuł I mistrzyni świata niewidomych kobiet. W trzy lata później zdobyła w Szczyrku srebrny medal. Na dwóch kolejnych mistrzostwach świata kobiet wywalczyła brąz i srebro. Stała się postrachem światowych faworytek. 
– Ostatnie dwa lata to wyraźny spadek formy – mówi Teresa. – Nie odnoszę sukcesów na arenie międzynarodowej. W mistrzostwach świata kobiet w 2001 roku zajęłam dopiero ósme miejsce. W kraju przestałam być na „topie”. Przyszły młode zawodniczki, które świeżością gry i teoretyczną podbudową wygrywają kolejne turnieje. 
Dziś w 2003 roku trochę inaczej podchodzi do gry. Kiedyś nie miało dla niej znaczenia jaką partię rozegra, nie chodziło o dramaturgię, kombinacje, a wyłącznie o zwycięstwo. Z biegiem lat zaczęła odbierać szachy jako sztukę pięknej gry. Teraz dużo frajdy sprawia jej rozwiązywanie problemów, najważniejsza jest atrakcyjność partii, a nie tylko wygrana. 
Piotr Dukaczewski, wyśmienity niedowidzący szachista, tak mówi o swej koleżance: – Grała bezpardonowo, twardo, do końca. Rozgrywała takie męskie szachy, w sytuacjach oczywistych nie zgadzała się na remis. Była zawodniczką kombinacyjną, lubiła tzw. uderzenia taktyczne i tak jest zresztą do tej pory. Ceni w szachach piękno, lubi jak dużo się dzieje, nawet za cenę przegranej. 
Dębowska mówi o sobie, że gra przeciętnie. Zastanawiało ją, dlaczego nie można lepiej. I doszła do takiego wniosku, że trzy elementy muszą się idealnie zgrać: po pierwsze talent, po drugie ogrom pracy i ograniczenie innych zainteresowań, no i w końcu trzeba mieć odpowiednią konstrukcję psychiczną, by wytrzymać kilkudniowe turnieje. A ona jest zbyt emocjonalna, nie ma dystansu do błahych spraw i to jej przeszkadza w stabilizacji formy na wysokim poziomie. Skąd ta skromność? Przecież ciekawy, kombinacyjny ruch w partii z Belgijką na mistrzostwach w Szczyrku wywindował ją na podium. 

Gdzie była 

Długoletnia przygoda z szachami pozwoliła jej zwiedzić większość krajów europejskich. W 1996 roku brała udział w Olimpiadzie Szachowej w Brazylii. 
– Nigdy w życiu nie przypuszczałam, że z takiej małej wioski trafię do Rio de Janeiro i z „Głowy Cukru” będę podziwiała słynną plażę Copacabana. 
Od momentu, gdy znalazła się w czołówce najlepszych niewidomych zawodniczek na świecie, zaczęła startować w reprezentacji kobiecej IBCA (Międzynarodowy Związek Niewidomych Szachistów) na olimpiadach szachowych FIDE (dla widzących). W 1994 roku FIDE dopuściła inwalidów wzroku do uczestnictwa w olimpiadach zdrowych. Teresa grała w Moskwie, potem w Armenii, a w 1998 w Eliście (Republika Kałmucji). 
– To kraj pełen kontrastów, wysepki normalności sąsiadują ze skrajną nędzą – wspomina Teresa. – Kiedy się tam zjawiliśmy, wioska olimpijska nie była jeszcze gotowa. Czekaliśmy kilka dni, aż zakończą się prace. To się opłaciło, bo zagraliśmy w pięknym pałacu sportu. W samej Eliście centralny plac był rzęsiście oświetlony, a tuż obok, na bocznych uliczkach, ludzie szukali drogi z latarkami w ręku. 
W 2000 roku nasza mistrzyni odwiedziła Stambuł, w 2002 Bled w Słowenii, za rok być może zawita na hiszpańską Minorkę, a latem tego roku wybiera się do Indii. Coraz mniej gra, coraz więcej staje się działaczem. Na kongresie IBCA (Międzynarodowa Szachowa Organizacja Niewidomych) w Zakopanem została wybrana jej sekretarzem generalnym. I w tej roli znajdzie się w Indiach. 

Praca społeczna i dziennikarska 

Nigdy nie uciekała od bezinteresownego podejścia do wielu spraw, przeciwnie, inspirowało ją społeczne działanie. W 1991 roku, gdy powstawało Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabo Widzących „Cross”, została wybrana do ścisłych władz. Do 1998 roku pełniła społecznie funkcję sekretarza generalnego, a w latach 2000–2001 była wiceprezesem Stowarzyszenia. A kiedy w 1995 zaczął się ukazywać miesięcznik „Cross”, została jego redaktorem naczelnym. Redagowała go wspólnie z Anią Amanowicz. 
– Można powiedzieć, że „Cross” to w wielkiej części jej zasługa – mówi red. Amanowicz. – Organizowała pieniądze w PFRON, w Ministerstwie Oświaty, UKFiS i nawiązała z tymi urzędami dobre kontakty. Wnosiła dużo pomysłów, można było z nią wiele spraw przedyskutować. Pisała rzetelnie, ładnie, żadnej gołosłowności. Jednak nie potrafiła usiedzieć na miejscu. Taki charakter. 
Teresa dodaje: – Robienie czasopisma było dla mnie dużą frajdą, a ciepły odbiór tej gazety przez niepełnosprawnych sportowców mile mnie zaskoczył. Również w „Pochodni” świetnie mi się pracowało. Mieliśmy fajne koleżeńskie układy, bez stresów i pretensji. Oczywiście, miały miejsce dyskusje i spory, ale dotykały wyłącznie spraw zawodowych. 
Ostatnio coraz więcej czasu poświęca swym starym rodzicom. Na długie tygodnie zaszywa się na wsi i pomaga jak może. A najbardziej może w rehabilitacji mamy cierpiącej na chorobę kręgosłupa. Po latach przydały się studia i praktyka masażysty. 

Czy jest zadowolona z wybranej drogi życia? 

– Tak, choć nieraz za mnie decydował los, a ja się z tym godziłam. Dziś wiem, że każde moje posunięcie przynosiło po jakimś czasie pożytek i satysfakcję. Z jednego jestem niezadowolona, nie wykorzystałam czasu na naukę języków obcych. Zbyt słabo znam angielski i niemiecki. A tak lubię mieć bezpośredni kontakt z ludźmi. 
No cóż, panno Tereso, może wziąć korepetycje choćby u rodziny Adachów! 
Pochodnia, kwiecień 2003 

