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Grzyb: Im trudniej tym lepiej
Grzegorz Grzyb wystar tuje
w Rajdzie Tatr i postara się o dopisanie do swojego konta kolejnego zwycięstwa w tej imprezie,
jednocześnie powiększając swoją przewagę w klasyfikacji generalnej mistrzostw Słowacji.

Zawodnik z Rzeszowa po raz
pierwszy odniósł zwycięstwo
w Rajdzie Tatr w 2008 roku jeszcze za kierownicą Fiata Grande
Punto S2000, pokonując lokalnych zawodników jadących Skodą
Octavią WRC, czy Mitsubishi
Lancerem Evo IX. – Dla nas ta impreza zawsze była udana, w 2008
roku wygrałem tam z Przemkiem
Mazurem, ale do samego końca
reklama

musieliśmy o to zwycięstwo walczyć – przyznaje Grzyb. – Tegoroczna trasa obejmuje nowe oesy,
z czego jesteśmy zadowoleni. Im
trudniejsze będą te odcinki, tym
lepiej dla nas, gdyż zaostrzy to rywalizację i powinno pomóc nam
w walce o zwycięstwo.
Grzegorz Grzyb aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej mistrzostw Słowacji
i jak sam przyznaje, jedzie na kolejną rundę z jasnym celem. – Jak
zwykle będziemy walczyć o zwycięstwo i spróbujemy powiększyć
swoją przewagę w generalce.
Zapytany o nadchodzący Rajd
Rzeszowski odpowiedział: – Od 20

lat mieszkam we Wrocławiu, więc
do Rzeszowa przyjeżdżam tak jak
każdy inny zawodnik. Jest to mój
domowy rajd bardziej z racji tego,
że się tam urodziłem, jednak
w przeszłości nie zawsze był dla
mnie najbardziej pomyślny. Dwa
razy udało mi się odnieść zwycięstwo w Rzeszowie, jednak ogólna statystyka nie przemawia
na moją korzyść. Postaram się to
zmienić w tym roku.
Grzyb jest również liderem
klasyfikacji generalnej RSMP i jak
sam przyznaje, walka o to miejsce
będzie w Rzeszowie niesamowicie
zacięta. – Walka jest w tym roku
na bardzo wysokim poziomie, co

poprawia poziom widowiska dla
kibiców i daje nam większą dawkę
adrenaliny. Ponadto, walcząc
z najlepszymi jesteśmy w stanie
szlifować swoje umiejętności jeszcze bardziej – skomentował. – Jest
Bryan i trzeba z nim walczyć, tak
samo jak z resztą stawki. Na Kaszubach popełniliśmy sporo błędów przy doborze opon i nie udało się stanąć na najwyższym stopniu podium. Bouf fier jest kierowcą ze światowej czołówki i bezwzględnie to wykorzystał. W Rzeszowie spróbujemy się odkuć – zapowiedział.
IGOR SZMIDT
WRC.NET.PL
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Moja córka ma dziś 12 lat. Na jej ciele
znajduje się wiele blizn, które każdego
dnia przypominają mi o tym, jak trudną
drogę przeszła. Od początku kurczowo
trzymała się życia, chociaż lekarze nie dawali jej za dużych szans. Marysia nauczyła mnie wielu rzeczy, ale najważniejszą
jest chyba definicja SZCZĘŚCIA, jaką moja córka mi uświadomiła. Wiem, że moja
córka nigdy nie oplecie mi szyi swoimi
rączkami, nie ulepi mi kwiatka z plasteliny i nie narysuje laurki na Dzień Matki.
Nie usłyszę też od niej tak upragnionego
przez każdą matkę słowa MAMO. Mimo
to kocham ją całym sercem i mnie wystarczy, że MARYSIA PO PROSTU JEST.

A mogło być zupełnie inaczej... Od
początku życie Marysi tliło się tylko małą iskierką. Przyszła na świat jako wcześniak, wzbudzając wielki popłoch na odreklama

Pomóżmy Marysi Razem Wielką Mamy Moc

Nie oddam Marysi do placówki….
dziale ze względu na pogarszający się stan
mamy i zagrożenie życia maleństwa. Powiatowy szpital w pewnym momencie porodu sobie nie poradził, więc oddał je
pod opiekę innemu szpitalowi. Ledwo
Marysia złapała kilka oddechów, gdy
podłączono jej respirator i całą aparaturę
podtrzymującą życie. Te kilka oddechów
to było wszystko, na co miała siły. W wyniku zakażenia rozwinęło się obustronne
zapalenie płuc, jednak najwięcej złego
działo się w główce. Gdy 2-miesięczna
Marysia jechała na badania, doszło do zatrzymania krążenia. Reanimacja się po-

wiodła, udało się uratować życie, jednak
doszło do wylewu krwi do mózgu, który
spowodował nieodwracalne zmiany. Wtedy też do oddychania zaczęła służyć rurka, tak jak do karmienia wcześniej sonda.
W wyniku wcześniactwa, przebytych chorób, operacji i wylewu Marysia ma dysplazję oskrzelowo-płucną, małogłowie, padaczkę, jest dzieckiem upośledzonym w
stopniu głębokim. Problemy z oczami
mogły całkowicie odebrać Marysi wzrok,
jednak podczas pobytu w specjalnym
ośrodku Marysia nauczyła się patrzeć.
Jednak co i jak widzi – tego nie wiemy,

ponieważ Marysia nie mówi. Mimo wielu
operacji i zabiegów, choroba wyłączyła
wiele funkcji niezbędnych do życia i niestety, nie udało się ich włączyć.
Miał być dom, miała być pełna
szczęśliwa rodzina. Z tych trzech rzeczy
została jedna – najważniejsza – szczęśliwa
rodzina. 4 lata temu mama Marysi stanęła przed trudną decyzją i zdecydowała
najlepiej jak potrafiła – żeby inna rodzina
mogła być pełna, jej dzieci zostały bez taty. I plany o domie też się rozmyły, a z nimi rozwiązany problem wnoszenia Marysi na piętro. Powrót do miasta rodzinnego stał się koniecznością, której mama
Marysi nie żałowała ani przez chwilę. Tak
jak wszystkiego, co zdarzyło się w przeszłości. Nie myśli o tym, jak sama mówi,
żeby nie zwariować. Znalazła pracę, żeby
zarobić na utrzymanie dzieci. W domu
dziadków pojawił się jednak znajomy problem – jak znieść Marysię z piętra?
-Marysia jest coraz większa i cięższa, a
wnoszenie jej po schodach na pierwsze
piętro do mieszkania jest już dla mnie
wręcz niemożliwe, dlatego zmuszona jestem zamontować w domu windę. – mówi mama. - Umożliwi mi to dalszą opiekę
nad córką w domu, zamiast skazywania jej
na pobyt w stacjonarnych ośrodkach. Jest
to bardzo duży wydatek i jako samotna
matka nie zgromadzę tak wielkiej kwoty

na zakup i montaż windy w domu. Dlatego bardzo proszę o pomoc w zebraniu
funduszy na tą inwestycję, abym nigdy nie
musiała oddać mojej ukochanej córeczki
pod opiekę żadnej placówki. Walczyłam o
nią przez całe jej życie i nie zamierzam się
teraz poddać. Bardzo kocham moje dzieci i nie wyobrażam sobie domu bez Marysi. Dlatego bardzo proszę o pomoc. Liczę, że znajdą się wokół dobrzy ludzie,
którym nasz los nie pozostanie obojętny.
Że wspólnym wysiłkiem uda nam się zakupić dla Marysi windę i będziemy mogły
być już na zawsze razem.
Dzięki Marysi nauczyłam się cieszyć
w życiu małymi rzeczami. Nie wymagam
od życia zbyt wiele, nie czekam na pomoc opieki społecznej, tylko szukałam
pracy, żeby zarabiać na życie. Nie szukam
też nowej miłości, ponieważ każdy mój
dzień i jego rytm podporządkowuję dzieciom.
Choroba Marysi i problemy nie złamały życia Pani Adrianie. Nie pozwólmy,
żeby brak windy złamał jej kręgosłup!
KON TAKT:
M A MA A D RIAN NA PASZ TY ŁA
– TE LE FON 602 727 910
S TRO NA WWW. SIE PO MAGA . PL
W PI SAĆ PASZ TY ŁA M A RIA

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.
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Jak zdrowo grillować? Porady ekspertów

Wiele smacznych i przez wielu lubianych
potraw niekoniecznie musi służyć naszemu zdrowiu. Inaczej może być z żywnością przygotowywaną na grillu. Wystarczy tylko pamiętać o kilku prostych zasadach, z którymi można zapoznać się w poradniku ekspertów Knorr: szefa kuchni
i żywieniowca.

Po pierwsze – wszystko z rusztu dobre, ale nie wszystko dobre na ruszt
Grillować można w zasadzie wszystko: mięsa, ryby, warzywa czy nawet owoce. Pamiętać trzeba o kilku ogólnych zasadach dotyczących żywności, ale i także
specyficznych dla tej formy obróbki termicznej. Oto kilka wskazówek żywieniowca marki Knorr, Iwonny Niegowskiej.
Należy korzystać z możliwie świeżych
produktów i surowych mięs. Peklowane
mięsa, czyli te konserwowane saletrą, nie
nadają się na rożen, albowiem w trakcie
grillowania ulega ona rozkładowi i powstają szkodliwe dla zdrowia związki.

Mięso z grilla nie potrzebuje tłuszczu, bo na rożnie wypala się ten znajdujący w samym mięsie, obniżając jego kaloryczność. Nie ma więc konieczności dodawania choćby oleju czy oliwy.
Wiele osób stara się minimalizować
obecność soli w swojej diecie. Przygotowując dania z rusztu i używając w tym celu kompozycji suszonych ziół i przypraw,
mamy możliwość obniżenia jej zawartości
w spożywanych daniach.
Warzywa i owoce są ważną częścią
każdego dania i nie powinno ich zabraknąć także w trakcie grillowej uczty.
Tym bardziej, że ruszt daje możliwość
obróbki termicznej warzyw i owoców,
zachowując większość składników odżywczych.
Zbyt długie pieczenie mięsa może
doprowadzić do jego wysuszenia (co spowoduje utratę smakowitości, a także części składników odżywczych i ciężkostrawność), a w najgorszym razie przypalenie
i powstanie w zwęglonych miejscach rakotwórczych związków.
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Ciekawiej gra się czarny charakter
Rozmowa z PRZEMYSŁAWEM BLUSZCZEM

reklama

– Pana debiutem scenicznym była rola Atosa w „Trzech muszkieterach”.
Prywatnie też wyznaje Pan zasadę
„jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”?

– Muszkieterowie posługiwali się białą bronią. Pan po latach zamienił ją
na broń palną, która jest atrybutem
mundurowych. Tego rodzaju kostium
mocno do Pana przyległ.

– Nie, aż tak nie (śmiech). Nigdy
nie kręciły mnie militaria. Ludzie, którzy poznają mnie osobiście, są wręcz
zdziwieni, że nie jestem typowym „trującym bluszczem” (uśmiech).

– Jak najbardziej. Wydaje mi się, że
jest ona istotą teatru, działania w grupie, zespole. No i po trosze to istota
człowieczeństwa. Cieszę się, że tuż
po szkole trafiłem do legnickiego teatru, w którym kultywowano tę ideę.
Powieść Aleksandra Dumasa była jedną
z ulubionych lektur mojego dzieciństwa, przeczytałem ją kilkanaście razy.
W życiu dorosłym nadal cenię sobie
motto, które przyświecało jego bohaterom. To wspaniałe, że zespół ludzi
wspólnie pracuje nad efektem końcowym, jakim jest spektakl, który jest dobrem najwyższym. To też staram się
wpajać młodzieży, z którą czasami
przychodzi mi prowadzić warsztaty aktorskie.

– Dość póź no, bo bę dąc już
po trzy dzie stce de biu towa 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 dzowie koja 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 powie, że naj cie kawiej gra się czar ny
cha rak ter.

– Z tymi lalkami to jednak nie do końca tak było, w końcu jest Pan absolwentem wydziału lalkarskiego, więc
musiał Pan nie raz wziąć do ręki kukiełkę czy inną pacynkę.

– Te role wojskowych odzwierciedlają
Pana dzieciństwo? Lubił się Pan bawić ołowianymi żołnierzykami?

– Wręcz przeciwnie.
– Lalkami?

– W tym sensie jak najbardziej.
To było dla mnie kolejne ciekawe doświadczenie. Uważam, że teatr for my
uczy bardzo ważnej rzeczy w moim
zawodzie. Mianowicie pokory. Wypracowanie for my to ciężka, wielogodzinna harówa, a dodatkowo jej ożywienie w teatrze dramatycznym bardzo mi się przydało i zaowocowało.
– Zdarzało się Panu bywać drugim reżyserem lub jego asystentem. Nie myślał Pan o samodzielnym tworzeniu?
Dokończenie na str. 15
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Ciekawiej gra się czarny charakter

– Z czym kojarzy się Panu hasło „muzyka
w słoiku”?

– A z czym powinno (śmiech)?
– Na przykład z Dżemem!

Dokończenieze str. 13

– Jeszcze w czasach legnickich udało
mi się wyreżyserować bajkę dla dzieci i Kubusia Puchatka w wersji dla dorosłych. Bardzo mnie ciągnie na drugą stronę rampy
i już w głowie kłębi mi się kolejny pomysł.
Zresztą między innymi z lalkami.
– A po drugiej stronie kamery bałby się Pan
stanąć?

– Nie ukrywam, że coraz częściej
o tym myślę. Zawstydza mnie w tym moja
żona, z którą od lat współpracujemy. Ona
ma coś co jest niezbędne reżyserowi filmowemu. Mianowicie intuicję i cierpliwość.
U mnie te cechy w pełni się jeszcze nie
ukształtowały. Ale ciągle się uczę. Zresztą ja
bardzo lubię się uczyć, więc może kiedyś…
– Skoro wywołał Pan już do tablicy żonę…
Ona również jest aktorką i wspomnianą reżyserką. Podobno to niezdrowy układ w środowisku artystycznym.

– Podobno. Nie będę ukrywał, że początki były trudne. Kiedy Ania pierwszy raz
reżyserowała spektakl z moim udziałem,
często kończyło się na awanturach. Odzywała się we mnie typowa męska ambicja.
Byłem wręcz nie do ujarzmienia przez żonę. Z czasem nauczyłem się naszej współpracy. Teraz nie wyobrażam sobie życia
z farmaceutką czy prawniczką.
– Kilka lat temu żona wyreżyserowała doskonały film „Być jak Kazimierz Deyna”. Pan był
przy tej produkcji drugim reżyserem i zagrał
rolę ojca głównego bohatera.

– To był debiut fabularny Ani. Teraz
przygotowuje się do kolejnej realizacji, któreklama

rą też planujemy współtworzyć. Zresztą często żartuję, że dostaję robotę przez łóżko
(śmiech). Bardzo lubimy ze sobą pracować.
Nie musimy sobie wielu rzeczy tłumaczyć.
Po prostu rozumiemy się bez słów.
– Potrafi Pana zrypać w pracy?

– Ania jest dobrze wychowana, ale potrafi być, nie powiem, że okrutna, ale dojmująca.
– Skoro mowa o wychowaniu. Macie państwo dwóch synów. Któryś z nich przejawia
zdolności aktorskie i zainteresowanie fachem rodziców?

– Starszy Borys ma inny plan na życie.
Twierdzi, że męczy się w naszym kraju
i chce wyjechać do Stanów. W przeciwieństwie do mnie, bo ja nie wyobrażam sobie
życia w innym kraju niż Polska. Uważam,
że ojczyzna to także język, a ja nie potrafiłbym spełniać się zawodowo w jakimś obcym. Młodszy Iwo z kolei rzeczywiście interesuje się tym co robimy, ale zachowuje
do tego pewien dystans. Obaj wiedzą
na czym ta robota polega i zdrowo do tego
podchodzą. Ale jeśli zechcieliby spróbować, nie będziemy się sprzeciwiać. Choć
w tym zawodzie trzeba mieć naprawdę sporo szczęścia i ja je miałem. Za co dziękuję
opatrzności.
– Lubi Pan słuchać muzyki?

– Uwielbiam. Słynę z tego, że zawsze
mam przy sobie jakiś odtwarzacz i zaprogramowaną playlistę. Słucham prawie
wszystkiego. Od prawa do lewa i od góry
do dołu. Akceptuję każdą muzę, która mnie
rusza. Dzięki swoim synom odkryłem wielu wykonawców amerykańskiego hip-hopu,
który jest zajefajny (uśmiech).

– Aaaa! Praca na planie „Skazanego na bluesa” była fantastyczną przy godą. Początkowo Janek Kidawa proponował mi rolę ojca Ryśka Riedla.
Osta tecz nie po wie rzył ją Ada mo wi
Baumannowi, katowickiemu aktorowi,
kojarzonemu m.in. ze „Spotkań z balladą”. Ja zagrałem Leszka Mar tinka,
menadżera Dżemu. Ich muzyka to moja młodość, choć bardziej wsłuchiwałem się w Republikę i Depeche Mode.
Po latach wróciłem na Śląsk, wcielając
się w ojca Magika w obrazie „Jesteś Bogiem”, który opowiada z kolei o hip-hopowcach.
– Jest Pan zodiakalną Rybą. Można powiedzieć, że w swoim zawodzie czuje się Pan jak
ona w wodzie?

– Myślę, że po latach grania mogę już
tak powiedzieć. Choć nadal przed każdym
występem towarzyszy mi trema. Ale jest ona
zdecydowanie inspirująca.
– Urodził się Pan w piątek trzynastego.

– I może dlatego miałem w życiu tyle
szczęścia (śmiech).
– Jest Pan przesądny? Wierzy w czarne koty i zakonnice?

– Trochę tak. Zdarza się i zrobić trzy
kroki w tył i splunąć, ale nie popadam
w paranoje.
– Na koniec zostawiłem sobie jeszcze sprawę Pana wzrostu. Kiedy się spotkaliśmy, byłem zaskoczony. Na ekranie wygląda Pan
na wielkiego chłopa.

– Telewizja kłamie (śmiech)!
– Żona jest od Pana sporo wyższa.

– To prawda, ale przy ukochanej kobiecie czuję się znacznie większy (uśmiech).
Czasem, kiedy gdzieś wychodzimy, Ania
z uśmiechem pyta mnie czy może założyć
szpilki.
– To chyba Pan powinien chodzić na koturnach!

– No raczej (śmiech).
– A ile ma Pan wzrostu?

– 170 cm i nie mam w związku z tym
żadnych kompleksów.
ROZ MAWIAŁ MARCIN KA LI TA
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