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Grze gorz Grzyb wy star tu je
w Raj dzie Tatr i po sta ra się o do -
pi sa nie do swo je go kon ta ko lej -
ne go zwy cię stwa w tej im pre zie,
jed no cze śnie po więk sza jąc swo -
ją prze wa gę w kla sy fi ka cji ge ne -
ral nej mi strzostw Sło wa cji.

Za wod nik z Rze szo wa po raz
pierw szy od niósł zwy cię stwo
w Raj dzie Tatr w 2008 ro ku jesz -
cze za kie row ni cą Fia ta Gran de
Pun to S2000, po ko nu jąc lo kal -
nych za wod ni ków ja dą cych Sko dą
Octa vią WRC, czy Mit su bi shi
Lan ce rem Evo IX. – Dla nas ta im -
pre za za wsze by ła uda na, w 2008
ro ku wy gra łem tam z Prze mkiem
Ma zu rem, ale do sa me go koń ca

mu sie li śmy o to zwy cię stwo wal -
czyć – przy zna je Grzyb. – Te go -
rocz na tra sa obej mu je no we oesy,
z cze go je ste śmy za do wo le ni. Im
trud niej sze bę dą te od cin ki, tym
le piej dla nas, gdyż za ostrzy to ry -
wa li za cję i po win no po móc nam
w wal ce o zwy cię stwo.

Grze gorz Grzyb ak tu al nie zaj -
mu je pierw sze miej sce w kla sy fi ka -
cji ge ne ral nej mi strzostw Sło wa cji
i jak sam przy zna je, je dzie na ko -
lej ną run dę z ja snym ce lem. – Jak
zwy kle bę dzie my wal czyć o zwy -
cię stwo i spró bu je my po więk szyć
swo ją prze wa gę w ge ne ral ce.

Za py ta ny o nad cho dzą cy Rajd
Rze szow ski od po wie dział: – Od 20

lat miesz kam we Wro cła wiu, więc
do Rze szo wa przy jeż dżam tak jak
każ dy in ny za wod nik. Jest to mój
do mo wy rajd bar dziej z ra cji te go,
że się tam uro dzi łem, jed nak
w prze szło ści nie za wsze był dla
mnie naj bar dziej po myśl ny. Dwa
ra zy uda ło mi się od nieść zwy cię -
stwo w Rze szo wie, jed nak ogól -
na sta ty sty ka nie prze ma wia
na mo ją ko rzyść. Po sta ram się to
zmie nić w tym ro ku.

Grzyb jest rów nież li de rem
kla sy fi ka cji ge ne ral nej RSMP i jak
sam przy zna je, wal ka o to miej sce
bę dzie w Rze szo wie nie sa mo wi cie
za cię ta. – Wal ka jest w tym ro ku
na bar dzo wy so kim po zio mie, co

po pra wia po ziom wi do wi ska dla
ki bi ców i da je nam więk szą daw kę
ad re na li ny. Po nad to, wal cząc
z naj lep szy mi je ste śmy w sta nie
szli fo wać swo je umie jęt no ści jesz -
cze bar dziej – sko men to wał. – Jest
Bry an i trze ba z nim wal czyć, tak
sa mo jak z resz tą staw ki. Na Ka -
szu bach po peł ni li śmy spo ro błę -
dów przy do bo rze opon i nie uda -
ło się sta nąć na naj wyż szym stop -
niu po dium. Bo uf fier jest kie row -
cą ze świa to wej czo łów ki i bez -
względ nie to wy ko rzy stał. W Rze -
szo wie spró bu je my się od kuć – za -
po wie dział.

IGOR SZMIDT
WRC.NET.PL

Grzyb: Im trud niej tym le piej
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Mo ja cór ka ma dziś 12 lat.   Na jej cie le
znaj du je się wie le blizn, któ re każ de go
dnia przy po mi na ją mi o tym, jak trud ną
dro gę prze szła. Od po cząt ku kur czo wo
trzy ma ła się ży cia, cho ciaż le ka rze nie da -
wa li jej za du żych szans. Ma ry sia na uczy -
ła mnie wie lu rze czy, ale naj waż niej szą
jest chy ba de fi ni cja SZCZĘ ŚCIA, ja ką mo -
ja cór ka mi uświa do mi ła. Wiem, że mo ja
cór ka ni gdy nie ople cie mi szyi swo imi
rącz ka mi, nie ule pi mi kwiat ka z pla ste li -
ny i nie na ry su je laur ki na Dzień Mat ki.
Nie usły szę też od niej tak upra gnio ne go
przez każ dą mat kę sło wa MA MO. Mi mo
to ko cham ją ca łym ser cem i mnie wy -
star czy, że MA RY SIA PO PRO STU JEST.

A mo gło być zu peł nie ina czej... Od
po cząt ku ży cie Ma ry si tli ło się tyl ko ma -
łą iskier ką. Przy szła na świat ja ko wcze -
śniak, wzbu dza jąc wiel ki po płoch na od -

dzia le ze wzglę du na po gar sza ją cy się stan
ma my i za gro że nie ży cia ma leń stwa. Po -
wia to wy szpi tal w pew nym mo men cie po -
ro du so bie nie po ra dził, więc od dał je
pod opie kę in ne mu szpi ta lo wi. Le d wo
Ma ry sia zła pa ła kil ka od de chów, gdy
pod łą czo no jej re spi ra tor i ca łą apa ra tu rę
pod trzy mu ją cą ży cie. Te kil ka od de chów
to by ło wszyst ko, na co mia ła si ły. W wy -
ni ku za ka że nia roz wi nę ło się obu stron ne
za pa le nie płuc, jed nak naj wię cej złe go
dzia ło się w głów ce. Gdy 2-mie sięcz na
Ma ry sia je cha ła na ba da nia, do szło do za -
trzy ma nia krą że nia. Re ani ma cja się po -

wio dła, uda ło się ura to wać ży cie, jed nak
do szło do wy le wu krwi do mó zgu, któ ry
spo wo do wał nie od wra cal ne zmia ny. Wte -
dy też do od dy cha nia za czę ła słu żyć rur -
ka, tak jak do kar mie nia wcze śniej son da.
W wy ni ku wcze śniac twa, prze by tych cho -
rób, ope ra cji i wy le wu Ma ry sia ma dys -
pla zję oskrze lo wo -płuc ną, ma ło gło wie, pa -
dacz kę, jest dziec kiem upo śle dzo nym w
stop niu głę bo kim. Pro ble my z  ocza mi
mo gły cał ko wi cie ode brać Ma ry si wzrok,
jed nak pod czas po by tu w spe cjal nym
ośrod ku Ma ry sia na uczy ła się pa trzeć.
Jed nak co i jak wi dzi – te go nie wie my,

po nie waż Ma ry sia nie mó wi. Mi mo wie lu
ope ra cji i za bie gów, cho ro ba wy łą czy ła
wie le funk cji nie zbęd nych do ży cia i nie -
ste ty, nie uda ło się ich włą czyć.

Miał być dom, mia ła być peł na
szczę śli wa ro dzi na. Z  tych trzech rze czy
zo sta ła jed na – naj waż niej sza – szczę śli wa
ro dzi na. 4 la ta te mu ma ma Ma ry si sta nę -
ła przed trud ną de cy zją i zde cy do wa ła
naj le piej jak po tra fi ła – że by in na ro dzi na
mo gła być peł na, jej dzie ci zo sta ły bez ta -
ty. I pla ny o do mie też się roz my ły, a z ni -
mi roz wią za ny pro blem wno sze nia Ma ry -
si na pię tro. Po wrót do mia sta ro dzin ne -
go stał się ko niecz no ścią, któ rej ma ma
Ma ry si nie ża ło wa ła ani przez chwi lę. Tak
jak wszyst kie go, co zda rzy ło się w prze -
szło ści. Nie my śli o tym, jak sa ma mó wi,
że by nie zwa rio wać.  Zna la zła pra cę, że by
za ro bić na utrzy ma nie dzie ci. W do mu
dziad ków po ja wił się jed nak zna jo my pro -
blem – jak znieść Ma ry się z pię tra?

-Ma ry sia jest co raz więk sza i cięż sza, a
wno sze nie jej po scho dach na pierw sze
pię tro do miesz ka nia jest już dla mnie
wręcz nie moż li we, dla te go zmu szo na je -
stem za mon to wać w do mu win dę. – mó -
wi ma ma. - Umoż li wi mi to dal szą opie kę
nad cór ką w do mu, za miast ska zy wa nia jej
na po byt w sta cjo nar nych ośrod kach.  Jest
to bar dzo du ży wy da tek i ja ko sa mot na
mat ka  nie zgro ma dzę tak wiel kiej kwo ty

na za kup i mon taż win dy w do mu. Dla te -
go bar dzo pro szę o po moc w ze bra niu
fun du szy na tą in we sty cję, abym ni gdy nie
mu sia ła od dać mo jej uko cha nej có recz ki
pod opie kę żad nej pla ców ki. Wal czy łam o
nią przez ca łe jej ży cie i nie za mie rzam się
te raz pod dać. Bar dzo ko cham mo je dzie -
ci i nie wy obra żam so bie do mu bez Ma -
ry si. Dla te go bar dzo pro szę o po moc. Li -
czę, że znaj dą się wo kół do brzy lu dzie,
któ rym nasz los nie po zo sta nie obo jęt ny.
Że wspól nym wy sił kiem uda nam się za -
ku pić dla Ma ry si win dę i bę dzie my mo gły
być już na za wsze ra zem.

Dzię ki Ma ry si na uczy łam się cie szyć
w ży ciu ma ły mi rze cza mi. Nie wy ma gam
od ży cia zbyt wie le, nie cze kam na po -
moc opie ki spo łecz nej, tyl ko szu ka łam
pra cy, że by za ra biać na ży cie. Nie szu kam
też no wej mi ło ści, po nie waż każ dy mój
dzień i je go rytm pod po rząd ko wu ję dzie -
ciom.

Cho ro ba Ma ry si i pro ble my nie zła -
ma ły ży cia Pa ni Ad ria nie. Nie po zwól my,
że by brak win dy zła mał jej krę go słup!

KON TAKT:
MA MA AD RIAN NA PASZ TY ŁA

– TE LE FON 602 727 910 
STRO NA WWW. SIE PO MA GA.PL

WPI SAĆ PASZ TY ŁA MA RIA
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Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" BR Rzeszów

unieważnia zagubione druki polis DU 20880569, 

DU 20888571, AA 2665504, PZ 173521. 

Jednocześnie oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności 

za zobowiązania (szkody) powstałe w związku z ich użyciem.

Po móż my Ma ry si Ra zem Wiel ką Ma my Moc

Nie od dam Ma ry si do pla ców ki….
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Wie le smacz nych i przez wie lu lu bia nych
po traw nie ko niecz nie mu si słu żyć na sze -
mu zdro wiu. Ina czej mo że być z żyw no -
ścią przy go to wy wa ną na gril lu. Wy star -
czy tyl ko pa mię tać o kil ku pro stych za sa -
dach, z któ ry mi moż na za po znać się w po -
rad ni ku eks per tów Knorr: sze fa kuch ni
i ży wie niow ca.

Po pierw sze – wszyst ko z rusz tu do -
bre, ale nie wszyst ko do bre na ruszt 

Gril lo wać moż na w za sa dzie wszyst -
ko: mię sa, ry by, wa rzy wa czy na wet owo -
ce. Pa mię tać trze ba o kil ku ogól nych za -
sa dach do ty czą cych żyw no ści, ale i tak że
spe cy ficz nych dla tej for my ob rób ki ter -
micz nej. Oto kil ka wska zó wek ży wie niow -
ca mar ki Knorr, Iwon ny Nie gow skiej.

Na le ży ko rzy stać z moż li wie świe żych
pro duk tów i su ro wych mięs. Pe klo wa ne
mię sa, czy li te kon ser wo wa ne sa le trą, nie
na da ją się na ro żen, al bo wiem w trak cie
gril lo wa nia ule ga ona roz kła do wi i po wsta -
ją szko dli we dla zdro wia związ ki.

Mię so z gril la nie po trze bu je tłusz -
czu, bo na roż nie wy pa la się ten znaj du ją -
cy w sa mym mię sie, ob ni ża jąc je go ka lo -
rycz ność. Nie ma więc ko niecz no ści do -
da wa nia choć by ole ju czy oli wy.

Wie le osób sta ra się mi ni ma li zo wać
obec ność so li w swo jej die cie. Przy go to -
wu jąc da nia z rusz tu i uży wa jąc w tym ce -
lu kom po zy cji su szo nych ziół i przy praw,
ma my moż li wość ob ni że nia jej za war to ści
w spo ży wa nych da niach.

Wa rzy wa i owo ce są waż ną czę ścią
każ de go da nia i nie po win no ich za -
brak nąć tak że w trak cie gril lo wej uczty.
Tym bar dziej, że ruszt da je moż li wość
ob rób ki ter micz nej wa rzyw i owo ców,
za cho wu jąc więk szość skład ni ków od -
żyw czych.

Zbyt dłu gie pie cze nie mię sa mo że
do pro wa dzić do je go wy su sze nia (co spo -
wo du je utra tę sma ko wi to ści, a tak że czę -
ści skład ni ków od żyw czych i cięż ko straw -
ność), a w naj gor szym ra zie przy pa le nie
i po wsta nie w zwę glo nych miej scach ra ko -
twór czych związ ków.

Jak zdro wo gril lo wać? Po ra dy eks per tów
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– Pa na de biu tem sce nicz nym by ła ro -
la Ato sa w „Trzech musz kie te rach”.
Pry wat nie też wy zna je Pan za sa dę
„je den za wszyst kich, wszy scy za jed -
ne go”?

– Jak naj bar dziej. Wy da je mi się, że
jest ona isto tą te atru, dzia ła nia w gru -
pie, ze spo le. No i po tro sze to isto ta
czło wie czeń stwa. Cie szę się, że tuż
po szko le tra fi łem do le gnic kie go te -
atru, w któ rym kul ty wo wa no tę ideę.
Po wieść Alek san dra Du ma sa by ła jed ną
z ulu bio nych lek tur mo je go dzie ciń -
stwa, prze czy ta łem ją kil ka na ście ra zy.
W ży ciu do ro słym na dal ce nię so bie
mot to, któ re przy świe ca ło je go bo ha te -
rom. To wspa nia łe, że ze spół lu dzi
wspól nie pra cu je nad efek tem koń co -
wym, ja kim jest spek takl, któ ry jest do -
brem naj wyż szym. To też sta ram się
wpa jać mło dzie ży, z któ rą cza sa mi
przy cho dzi mi pro wa dzić warsz ta ty ak -
tor skie.

– Musz kie te ro wie po słu gi wa li się bia -
łą bro nią. Pan po la tach za mie nił ją
na broń pal ną, któ ra jest atry bu tem
mun du ro wych. Te go ro dza ju ko stium
moc no do Pa na przy legł.

– Dość póź no, bo bę dąc już
po trzy dzie st ce de biu to wa łem w ki -
nie, ale rze czy wi ście od po cząt ku
ob sa dza no mnie w moc nych
i ostrych ro lach. My ślę, że to ze
wzglę du na mój ryj (śmiech). Dziś
wi dzo wie ko ja rzą mnie naj czę ściej
ja ko Rap p ke go w „Cza sie ho no ru”
lub Le wa ra z „Od wró co nych”. By ły
to oczy wi ście fan ta stycz ne ro le
do za gra nia i każ dy ak tor pa nu po -
wie, że naj cie ka wiej gra się czar ny
cha rak ter.
– Te ro le woj sko wych od zwier cie dla ją
Pa na dzie ciń stwo? Lu bił się Pan ba -
wić oło wia ny mi żoł nie rzy ka mi?

– Wręcz prze ciw nie.
– Lal ka mi?

– Nie, aż tak nie (śmiech). Ni gdy
nie krę ci ły mnie mi li ta ria. Lu dzie, któ -
rzy po zna ją mnie oso bi ście, są wręcz
zdzi wie ni, że nie je stem ty po wym „tru -
ją cym blusz czem” (uśmiech).
– Z ty mi lal ka mi to jed nak nie do koń -
ca tak by ło, w koń cu jest Pan ab sol -
wen tem wy dzia łu lal kar skie go, więc
mu siał Pan nie raz wziąć do rę ki ku -
kieł kę czy in ną pa cyn kę.

– W tym sen sie jak naj bar dziej.
To by ło dla mnie ko lej ne cie ka we do -
świad cze nie. Uwa żam, że te atr for my
uczy bar dzo waż nej rze czy w mo im
za wo dzie. Mia no wi cie po ko ry. Wy -
pra co wa nie for my to cięż ka, wie lo go -
dzin na ha ró wa, a do dat ko wo jej oży -
wie nie w te atrze dra ma tycz nym bar -
dzo mi się przy da ło i za owo co wa ło.
– Zda rza ło się Pa nu by wać dru gim re -
ży se rem lub je go asy sten tem. Nie my -
ślał Pan o sa mo dziel nym two rze niu?

Dokończenie na str. 15

Cie ka wiej gra się czar ny cha rak ter
Roz mo wa z PRZE MY SŁA WEM BLUSZ CZEM
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Dokończenieze str. 13

– Jesz cze w cza sach le gnic kich uda ło
mi się wy re ży se ro wać baj kę dla dzie ci i Ku -
bu sia Pu chat ka w wer sji dla do ro słych. Bar -
dzo mnie cią gnie na dru gą stro nę ram py
i już w gło wie kłę bi mi się ko lej ny po mysł.
Zresz tą mię dzy in ny mi z lal ka mi.
– A po dru giej stro nie ka me ry bał by się Pan
sta nąć?

– Nie ukry wam, że co raz czę ściej
o tym my ślę. Za wsty dza mnie w tym mo ja
żo na, z któ rą od lat współ pra cu je my. Ona
ma coś co jest nie zbęd ne re ży se ro wi fil mo -
we mu. Mia no wi cie in tu icję i cier pli wość.
U mnie te ce chy w peł ni się jesz cze nie
ukształ to wa ły. Ale cią gle się uczę. Zresz tą ja
bar dzo lu bię się uczyć, więc mo że kie dyś…
– Sko ro wy wo łał Pan już do ta bli cy żo nę…
Ona rów nież jest ak tor ką i wspo mnia ną re ży -
ser ką. Po dob no to nie zdro wy układ w śro do -
wi sku ar ty stycz nym.

– Po dob no. Nie bę dę ukry wał, że po -
cząt ki by ły trud ne. Kie dy Ania pierw szy raz
re ży se ro wa ła spek takl z mo im udzia łem,
czę sto koń czy ło się na awan tu rach. Od zy -
wa ła się we mnie ty po wa mę ska am bi cja.
By łem wręcz nie do ujarz mie nia przez żo -
nę. Z cza sem na uczy łem się na szej współ -
pra cy. Te raz nie wy obra żam so bie ży cia
z far ma ceut ką czy praw nicz ką.
– Kil ka lat te mu żo na wy re ży se ro wa ła do sko -
na ły film „Być jak Ka zi mierz Dey na”. Pan był
przy tej pro duk cji dru gim re ży se rem i za grał
ro lę oj ca głów ne go bo ha te ra.

– To był de biut fa bu lar ny Ani. Te raz
przy go to wu je się do ko lej nej re ali za cji, któ -

rą też pla nu je my współ two rzyć. Zresz tą czę -
sto żar tu ję, że do sta ję ro bo tę przez łóż ko
(śmiech). Bar dzo lu bi my ze so bą pra co wać.
Nie mu si my so bie wie lu rze czy tłu ma czyć.
Po pro stu ro zu mie my się bez słów.
– Po tra fi Pa na zry pać w pra cy?

– Ania jest do brze wy cho wa na, ale po tra -
fi być, nie po wiem, że okrut na, ale doj mu ją ca.
– Sko ro mo wa o wy cho wa niu. Ma cie pań -
stwo dwóch sy nów. Któ ryś z nich prze ja wia
zdol no ści ak tor skie i za in te re so wa nie fa -
chem ro dzi ców?

– Star szy Bo rys ma in ny plan na ży cie.
Twier dzi, że mę czy się w na szym kra ju
i chce wy je chać do Sta nów. W prze ci wień -
stwie do mnie, bo ja nie wy obra żam so bie
ży cia w in nym kra ju niż Pol ska. Uwa żam,
że oj czy zna to tak że ję zyk, a ja nie po tra fił -
bym speł niać się za wo do wo w ja kimś ob -
cym. Młod szy Iwo z ko lei rze czy wi ście in te -
re su je się tym co ro bi my, ale za cho wu je
do te go pe wien dy stans. Obaj wie dzą
na czym ta ro bo ta po le ga i zdro wo do te go
pod cho dzą. Ale je śli ze chcie li by spró bo -
wać, nie bę dzie my się sprze ci wiać. Choć
w tym za wo dzie trze ba mieć na praw dę spo -
ro szczę ścia i ja je mia łem. Za co dzię ku ję
opatrz no ści.
– Lu bi Pan słu chać mu zy ki?

– Uwiel biam. Sły nę z te go, że za wsze
mam przy so bie ja kiś od twa rzacz i za pro -
gra mo wa ną play li stę. Słu cham pra wie
wszyst kie go. Od pra wa do le wa i od gó ry
do do łu. Ak cep tu ję każ dą mu zę, któ ra mnie
ru sza. Dzię ki swo im sy nom od kry łem wie -
lu wy ko naw ców ame ry kań skie go hip -ho pu,
któ ry jest za je faj ny (uśmiech).

– Z czym ko ja rzy się Pa nu ha sło „mu zy ka
w sło iku”?

– A z czym po win no (śmiech)?
– Na przy kład z Dże mem!

– Aaaa! Pra ca na pla nie „Ska za ne -
go na blu esa” by ła fan ta stycz ną przy -
go dą. Po cząt ko wo Ja nek Ki da wa pro -
po no wał mi ro lę oj ca Ryś ka Rie dla.
Osta tecz nie po wie rzył ją Ada mo wi
Bau man no wi, ka to wic kie mu ak to ro wi,
ko ja rzo ne mu m.in. ze „Spo tkań z bal -
la dą”. Ja za gra łem Lesz ka Mar tin ka,
me na dże ra Dże mu. Ich mu zy ka to mo -
ja mło dość, choć bar dziej wsłu chi wa -
łem się w Re pu bli kę i De pe che Mo de.
Po la tach wró ci łem na Śląsk, wcie la jąc
się w oj ca Ma gi ka w ob ra zie „Je steś Bo -
giem”, któ ry opo wia da z ko lei o hip -
-ho pow cach.
– Jest Pan zo dia kal ną Ry bą. Moż na po wie -
dzieć, że w swo im za wo dzie czu je się Pan jak
ona w wo dzie?

– My ślę, że po la tach gra nia mo gę już
tak po wie dzieć. Choć na dal przed każ dym
wy stę pem to wa rzy szy mi tre ma. Ale jest ona
zde cy do wa nie in spi ru ją ca.
– Uro dził się Pan w pią tek trzy na ste go.

– I mo że dla te go mia łem w ży ciu ty le
szczę ścia (śmiech).
– Jest Pan prze sąd ny? Wie rzy w czar ne ko -
ty i za kon ni ce?

– Tro chę tak. Zda rza się i zro bić trzy
kro ki w tył i splu nąć, ale nie po pa dam
w pa ra no je. 
– Na ko niec zo sta wi łem so bie jesz cze spra -
wę Pa na wzro stu. Kie dy się spo tka li śmy, by -
łem za sko czo ny. Na ekra nie wy glą da Pan
na wiel kie go chło pa.

– Te le wi zja kła mie (śmiech)!
– Żo na jest od Pa na spo ro wyż sza.

– To praw da, ale przy uko cha nej ko bie -
cie czu ję się znacz nie więk szy (uśmiech).
Cza sem, kie dy gdzieś wy cho dzi my, Ania
z uśmie chem py ta mnie czy mo że za ło żyć
szpil ki.
– To chy ba Pan po wi nien cho dzić na ko tur -
nach!

– No ra czej (śmiech).
– A ile ma Pan wzro stu?

– 170 cm i nie mam w związ ku z tym
żad nych kom plek sów.

ROZ MA WIAŁ MAR CIN KA LI TA

reklama

Cie ka wiej gra się czar ny cha rak ter
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