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Uda ne zdję cie
Do dom ku let ni sko we go bę dą ce go wła -

sno ścią Ra fa ła T. wła mał się zło dziej, któ ry
za brał te le wi zor, me ble, pi łę spa li no wą i in -
ne na rzę dzia. Chcąc udźwi gnąć ta ki łup,
wy ce nio ny przez wła ści cie la na po nad 4
tys. zł, mu siał mieć cię ża rów kę, bo na ple -
cach by te go nie wy niósł. Tym cza sem w po -
bli żu nie by ło żad nych śla dów po jaz du, a
po win ny być, gdy by zło dziej do je chał tam
au tem, gdyż dro ga nie jest w tym miej scu
utwar dzo na. Oczy wi ście, mo gło też być kil -
ku zło dziei, któ rzy ha ro wa li przy dom ku
przez ca łą noc i po ko lei wy no si li po szcze -
gól ne przed mio ty. Mi mo to Ra fał był do brej
my śli, gdyż nie daw no za in sta lo wał na da -
chu ka me rę, któ ra re je stro wa ła wszyst ko,
co dzia ło się wo kół. Zmar kot niał do pie ro
wte dy, gdy spo strzegł, że ra buś ukradł też
ka me rę!

Jed no tyl ko by ło w tym wszyst kim po cie -
sza ją ce. To mia no wi cie, że zło dziej oka zał

się wy jąt ko wo tę py, bo krad nąc ka me rę, pa -
trzył jej pro sto w szkla ne oko. Był bo wiem
świę cie prze ko na ny, że je śli ją za bie rze, to
żad ne go na gra nia nie bę dzie. Wy niósł za -
tem z dom ku wszyst ko, co zdo łał udźwi -
gnąć, ale nie wziął urzą dze nia, któ re za pi -
sa ło ob raz, za do wa la jąc się sa mą ka me rą.

Kie dy Ra fał T. od two rzył na gra nie z mo ni -
to rin gu, to omal nie usiadł z wra że nia. Na
mo ni to rze uj rzał bo wiem gę bę... są sia da z
dom ku na prze ciw ko, któ re mu na tych miast
zło żył wi zy tę. A ten opi jał wła śnie z kum pla -
mi noc ny suk ces i bar dzo się zde ner wo wał,
że ktoś mu w tym prze szka dza. Rzu cił się
więc na Ra fa ła i usi ło wał za dać mu cios…
jed nym ze skra dzio nych na rzę dzi.

Po szko do wa ny zdo łał jed nak wy rwać się
ban dy cie, po czym po biegł na po li cję i opo -
wie dział o wszyst kim, do da jąc zdję cie z
mo ni to rin gu. I to by ło do bre wyj ście, bo są -
siad tak do brze na tym zdję ciu wy szedł, że
pew nie pręd ko z mam ra nie wyj dzie.

JAN M.

Dia beł ro śnie na po lu, a ten wy pa sio ny
pod szkłem. Po tem się go zbie ra, wy ci na
otwo ry oczo we i zę bi ska, w śro dek sza ta na
sta wia świecz kę i stra szy to to na Hal lo we en.
Ar cy bi skup szcze ciń sko -ka mień ski uznał w
li ście otwar tym do wier nych, że po lny
(szklar nio wy?) sza tan to kult Złe go, po dob -
nie jak prze bie ran ki w masz ka ro ny, ko stu chy
i wam pi ry, i w tej po sta ci do po mi na nie się
cu kier ków. Skut kiem cze go w kil ku po mor -
skich pod sta wów kach od wo ła no hal lo we -
eno we za ba wy, ka sa zwró ci ła za bi le ty. Dzie -
ciar nia gro zy sy tu acji z pie kła pły ną cej nie
po ję ła, tym bar dziej że kil ka ty go dni póź niej
ka żą im się po prze bie rać za tu ro nia, dia bła,
anio ła i śmierć, i la tać po do mach ko lę do wać
za cu kier ka mi. Ar cy bi skup szcze ciń sko -ka -
mień ski ni gdy i nic nie miał prze ciw ko te mu,

że by dzie ciar nia pod po sta cią śmier ci i dia -
bła ko lę do wa ła na Bo że Na ro dze nie, ale nie
po do ba mu się, że dzie ciar nia pod po sta cią
dia bła i śmier ci od wie dza te sa me do my i w
tym sa mym ce lu na Hal lo we en. Dzie ciar ni
nie wy tłu ma czo no, dla cze go hal lo we eno we
dia beł i śmierć są be, a bo żo na ro dze nio we
dia beł i śmierć są ca cy. Do ro słym chy ba też
te go nie wy tłu ma czo no.

Cel to wie wie rzy li, że na prze si le nie je sien ne
błą ka ją ce się złe du chy pró bu ją wejść w cia ła
ży ją cych, to też ży ją cy prze bie ra li się za to, co
naj szka rad niej sze go, że by Złe go znie chę cić es -
te tycz nie. Ar cy bi skup in ten cji Cel tów chy ba
nie po jął, ale wie, że to po ga nie by li. I to źli po -
ga nie. W prze ci wień stwie do przed chrze ści -
jań skich do brych po gan sło wiań skich, któ rzy
upra wia li prze bie ran ki w tu ro nia, śmierć,
niedź wie dzia i ko zę. Po gań skich ko lęd ni ków
sło wiań skich chrze ści jań stwo za adop to wa ło,
za baw cel tyc kich nie i dla te go dia beł bo żo na -
ro dze nio wy jest do bry, a hal lo we eno wy zły.
Tyl ko jak wy tłu ma czyć dzie ciom, że na 31
paź dzier ni ka nie do sta ną cu kier ka, bo na wet
tic tac mo że ich wtrą cić do pie kła?
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a ko dziec ko nie in te re so wa ła się spor -
tem. Nie bie ga ła, nie gra ła w pił kę, nie
jeź dzi ła na ro we rze. Tak że i w wie ku do -
ro słym przez dłu gi czas nie pro wa dzi ła
zbyt ak tyw ne go sty lu ży cia. - By łam naj -
zwy klej szą ko bie tą. Mo imi to wa rzy sza mi
by ły lu ster ko i pa pie ros - śmie je się dziś

Re na ta Grab ska, rze szow ska bie gacz ka.
Kie dyś uwiel bia ła się opa lać. Dziś mó wi, że to

stra ta cza su. Nie po trze bu je cho dzić do ap te ki.
Za to zbie ra i zja da po krzy wy, po pi ja wo dę ze
źró deł ka.

Za ra że nie spor tem od mę ża
Za czę ło się 26 lat te mu. Bie gi upra wiał jej dru gi

mąż i to on ją za chę cił. - To bar dzo war to ścio wy
czło wiek, po ka zał mi wie le pięk nych rze czy - pod -
kre śla Re na ta. - Po cząt ki by ły trud ne, ale po pew -
nym cza sie ruch za czął spra wiać mi wie le ra do ści.

Za de biu to wa ła w otwar tym bie gu na Re so vii
przy oka zji VII Bie gu Rze cha w Rze szo wie, gdzie
zwy cięz cą zo stał jej mąż.

- By łam bar dzo za do wo lo na z sie bie, że sta nę -
łam do ry wa li za cji z mło dy mi dziew czy na mi i
prze bie głam dwa ki lo me try - wspo mi na.

Od te go cza su na bok po szły lu ster ko, ma lo wa -
nie się oraz ele ganc kie ubra nia. Za czę ła pę dzić
do przo du i nie wra ca ła do do mu z pu sty mi rę ka -
mi. Zdo by wa ła wy róż nie nia, na gro dy, me da le i
pu cha ry. Ale - jak mó wi - suk ce sem i in spi ra cją
do dal szej pra cy był każ dy ukoń czo ny bieg.

Póź niej bie ga niem chcie li za ra zić swo je go 10-
-let nie go sy na. Spró bo wał, lecz szyb ko znie chę -
cił się. - Ale ni gdy nie zre zy gno wał ze spor tu. Do
dziś gra w pił kę noż ną - za zna cza ma ma.

Re na ta Grab ska ma za so bą 434 im pre zy bie -
go we. Star to wa ła w róż nych miej scach, w róż -
nych wa run kach. Prze ży ciem był na przy kład
12-go dzin ny bieg w ko pal ni w Boch ni.

- Star to wa łam w dru ży nie czte ro oso bo wej i na
55 dru żyn za ję li śmy 22 miej sce.

Na tra sie zda rza ły się i cięż kie chwi le, kry zy sy.
Re na ta ni gdy nie ze szła z tra sy. Zwal nia ła, ale
wciąż po dą ża ła do przo du.

- Bie ga nie nie jest ła twe - przy zna je. - Trze ba
kie ro wać się gło wą, bo na pierw szym miej scu
za wsze jest zdro wie.

I zdra dza, że jak tyl ko pod czas bie gu źle się
po czu je, sta ra się na wią zać kon takt z kimś, kto
bie gnie obok. - I trze ba my śleć o po zy tyw nych
rze czach - do da je z uśmie chem.

Dzień bie gacz ki
A co trze ba ro bić, aby utrzy mać ta ką for mę?
Wsta je o 5 ra no, je śnia da nie i za czy na re gu lar ny

tre ning, jeź dzi na ro we rze. I to bez wzglę du na po -
go dę. Tre nu je też zi mą i za pew nia, że im go rzej jest
na ze wnątrz, tym le piej dla or ga ni zmu. Dzię ki te -
mu utrzy mu je do brą kon dy cję i ma ło cho ru je.

- W spo rcie, oprócz wy trwa ło ści i re gu lar nych
tre nin gów, waż ne jest zdro we od ży wia nie się -
pod kre śla. - Naj waż niej sze jest peł no war to ścio we
śnia da nie. Mo je skła da się z pięt na stu skład ni ków.

W cią gu ty go dnia zwy kle po ko nu je kil ka dzie siąt
ki lo me trów. Przed po waż niej szy mi im pre za mi
zwięk sza wy si łek. Przy go to wu je or ga nizm pod
kon kret ną na wierzch nię, uroz ma ica so bie te ren.

Cykl tre nin go wy usta wił jej mąż.
- Jest mo im tre ne rem, ste rem i okrę tem - mówi

z uśmie chem Re na ta. I do da je: - To pięk ne mał -

żeń stwo, z mi ło ścią i przy jaź nią w pa rze. Mąż na -
uczył mnie wal czyć, ry wa li zo wać z so bą, z wła -
sny mi sła bo ścia mi. Bo prze cież nie za wsze jest
tak, że sto ję na po dium. Raz jest le piej, raz go rzej.
Dla mnie cen ne jest to, że mo gę coś z sie bie jesz -
cze wy krze sać. Po tra fię cie szyć się każ dym cza -
sem, na wet tym naj gor szym.

Bo, jak pod kre śla, w jej bie go wym świat ku naj -
waż niej sza jest wspól na pa sja. Bieg jest ode rwa -
niem się od rze czy wi sto ści, co dzien nych pro -
ble mów, chwi lą od po czyn ku. 

- A po za tym dzię ki tej pa sji zwie dzi łam Ber lin,
Pa ryż, Wie deń, by łam w Szwaj ca rii, na Sło wa cji -
wy li cza. - Po zna łam wie lu cie ka wych lu dzi.

Bab cia bie gacz ka
Jej naj wier niej si ki bi ce to syn, sy no wa i wnu ki.

Re na ta od wdzię cza się tym, że sta ra się być do -
brą bab cią, po świę ca swo ich wnu kom du żo cza -

su. Tak że sku tecz nie wcią ga jąc ich w upra wia nie
spor tu. Ra zem z Olą, Ma te uszem i Pa try kiem
jeż dżą na ro we rach.

- Oprócz te go wnuk in te re su je się pił ką noż ną.
Zna wszyst kie sławne dru ży ny i za wod ni ków -
za pew nia dum na bab cia.

W miesz ka niu na rze szow skiej Ba ra nów ce
sto sy pa mią tek i pu cha rów, ale Re na ta Grab ska
ani my śli się za trzy my wać.

- Ja uro dzi łam się po to, aby bie gać. Po sta wi -
łam na sport i cho ciaż nie któ rzy za sta na wia ją
się, po co ja to ro bię, ja im od po wia dam: bo cu -
dow nie się czu ję - do da je z uśmie chem.

***
11 li sto pa da Re na tę Grab ską bę dzie moż na

zo ba czyć w XVI Bie gu Nie pod le gło ści w Kro -
śnie. �

Osią gnię cia Re na ty Grab skiej:
- 15 bie gów gór skich, w tym mi strzo stwo świa ta

- 62 pół ma ra to ny
- 48 ma ra to nów

Zo sta ła tak że am ba sa do rem Fe sti wa lu Bie go we go Kry ni ca.

Re kor dy wła sne:
* ma ra ton - 3 go dzi ny i 22 mi nu ty

* bieg na 100 km - 10 go dzin i 28 mi nut
* bieg do bo wy - 143 km 985 me trów

„Bie gam, bo lu bię” na sta dio nie Re so vii. Każ dej 
so bo ty mło dzież i star si spo ty ka ją się na sta dio nie i przez 

go dzi nę bie ga ją lub ma sze ru ją.

Bie gam
i cu dow nie
się czu ję

Re na ta Grab ska
z Rze szo wa ma

za so bą 434 
im pre zy bie go we

i mi mo 62 lat, 
ani my śli się 

za trzy my wać

KRY STY NA BA RA NOW SKA

Re na ta Grab ska udo wad nia, że w każ dym wie ku war to być ak tyw nym i moż na od no sić suk ce sy. Tę het mań ską bu ła wę przy wio zła ostat nio z Tarnowa.


