
O d je sie ni w Par ku Ksi´ cia Ja -
nu sza w War sza wie prze by wa

leu cy stycz na wro na si wa! Ta ki ko mu -
ni kat po ja wi∏ si´ na fo rum Przy ro da,
gdzie pta sia rze wy mie nia jà in for ma -
cje o cie kaw szych ob ser wa cjach. Nie
mo g∏am prze pu Êciç ta kiej oka zji.
Przy naj bli˝ szej spo sob no Êci za pa ko -
wa ∏am do ple ca ka apa rat i wy ru szy -
∏am na po szu ki wa nia. Na miej scu za -
sta ∏am tyl ko kil ka wa ∏´ sa jà cych si´
gaw ro nów. Po 30 mi nu tach spa ce ro -
wa nia po par ku mia ∏am ju˝ apa rat
za pe∏ nio ny zdj´ cia mi czar nych pta -
szysk, ale ˝ad ne go bia ∏e go! Za cz´ -
∏am ob ser wo waç star sza pa nià, któ ra
wy sy py wa ∏a coÊ z to reb ki. Za raz za -
czà∏ si´ ruch. Gaw ro ny, wro ny si we
i sro ki. Ale na dal nie ma tej jed nej!
Skie ro wa ∏am obiek tyw na k∏´ bià ce
si´ przy sma ko ∏y kach to wa rzy stwo.

Pstryk, pstryk, z „bra ku la -
ku” fo to gra fo wa ∏am wro ny
si we k∏ó cà ce si´ o je dze nie,
w koƒ cu to te˝ pi´k ne pta ki!
Po pew nym cza sie, gdy my -
Êla ∏am ju˝, ˝e nie da ne mi
zo ba czyç owà pi´k noÊç, do -
cze ka ∏am si´! Sp∏y n´ ∏a ele -
ganc ko na zie mi´ i wy là do -
wa ∏a nie opo dal. W kil ku pod sko kach
do ∏à czy ∏a do bie sia du jà cych. Wy bie -
ra ∏a smacz niej szy kà sek i w no gi!
Ucie ka ∏a go nio na przez ciem niej -
szych to wa rzy szy. Do wo li mo g∏am
si´ jej przy pa trzeç, bo przy la ty wa -
∏a jesz cze kil ka ra zy. Ku si ∏am jà swo -
im Ênia da niem, ale na wet na nie nie
spoj rza ∏a... W koƒ cu od le cia -
∏a na do bre, zo sta wia jàc mnie z sa -
tys fak cjà, ˝e jed nak uda ∏o si´ jà zo -
ba czyç.

In nym ra zem wy bra ∏am si´ na spa cer
do par ku K´ pa Po toc ka. Cz´ sto za bie -
ram ze so bà apa rat fo to gra ficz ny, bo ni -
gdy nie wia do mo kie dy nada rzy si´ oka -
zja do zro bie nia cie ka we go zdj´ cia.
Przy glà da ∏am si´ w∏a Ênie stad ku ka wek,
kie dy mo jà uwa g´ zwró ci ∏o nie ty po we
ubar wie nie jed nej z nich. Mia ∏a zu pe∏ nie
brà zo we skrzy d∏a! Pierw szy raz wi dzia -
∏am ta kie go od mieƒ ca i w do dat ku zu -
pe∏ nie nie p∏o chli we go. Za j´ ty swo imi
spra wa mi ptak nie zwra ca∏ na mnie
uwa gi, gdy uwiecz nia ∏am je go wy jàt ko -
woÊç na zdj´ ciach.

Ko lej ny raz prze ko na ∏am si´, ˝e war -
to zwra caç uwa g´ na wet na naj po spo lit -
sze ga tun ki. Sa ma ob ser wa cja ich za cho -
waƒ, za lo tów, zdo by wa nia po kar mu
i wy cho wy wa nia m∏o dych spra wia mi
du ̋ à przy jem noÊç, a gdy jesz cze ma si´
do czy nie nia z ta kim wy jàt ko wym przed -
sta wi cie lem ga tun ku, jak w przy pad ku
wy mie nio nej kaw ki czy wro ny ra doÊç
jest jesz cze wi´k sza.
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