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Ubie g∏y rok ob fi to wa∏ w sza leƒ stwo
po szu ki wa nia w da cie sió dem ki, ja ko
cy fry przy no szà cej szcz´ Êcie. 

Gdy by Zlo ty od by wa ∏y si´ w ter mi nie
do wol nym, pew nie or ga ni za to rzy, jak wie -
le par ma∏ ̋ eƒ skich, wy bra li by 7.07.2007 r.
na dzieƒ spo tka nia pta sia rzy pol skich. Ale
tra dy cji sta ∏o si´ za doÊç i 6. Zlot Êwi´ to wa -
li Êmy w kwiet niu.

19 kwiet nia to da ta roz po cz´ cia 7. Zlo -
tu Rzecz po spo li tej Pta siej, Zlo tu od by wa -
jà ce go si´ w ro ku p∏o my ków ki.

W tym ro ku w bo ju o ty tu∏ „Pta ka Ro ku
2009” zmie rzà si´: czaj ka, wspo mnia ny re -
miz i ry bi twa bia ∏o czel na. 

Ale za nim do wy bor czej urny wrzu ci my
swój g∏os, o godz. 11.00, na pla cu Zam ko -
wym w S∏oƒ sku, po wi ta nas Pre zy dent
Rzecz po spo li tej Pta siej, pan Hen ryk Ra -
dow ski, otwie ra jàc ar se na∏ ca ∏o dzien nych
nie spo dzia nek i „spo dzia nek”.

Tra dy cyj nie ju˝ od b´ dzie si´ kon kurs
o pta ku ro ku i je go krew nia kach. Jest jesz -
cze spo ro cza su na zg∏´ bie nie wie dzy o ta -
jem ni czych so wach. A war to, bo cie ka we
na gro dy nie spo dzian ki cze ka jà...

Wo kó∏ pla cu ku siç nas ko lo rem, za pa -
chem i sma kiem b´ dà sto iska han dlo we,
na któ rych znaj dzie si´ miód z ∏àk Rzecz -
po spo li tej Pta siej, sprz´t optycz ny, cza so -
pi sma i ksià˝ ki or ni to lo gicz ne, ko szul ki
z na dru kiem pta ków, kie∏ ba ski z ro˝ na
oraz cia sta w∏a sne go wy pie ku, ka wa, her -
ba ta, ale te˝ mo˝ li woÊç ar cy cie ka wych
nie spo dzia nek...

Nie umknie na szej uwa dze co rocz na au -
kcja ob ra zów i upo min ków prze ka za nych
przez oby wa te li Rz. P. oraz rzeêb pta ków
wy ko na nych i po da ro wa nych przez uczest -
ni ków Warsz ta tów Te ra pii Za j´ cio wej z Su -
l´ ci na i D´b na oraz wi´ê niów z ZK.

Wy ciecz ki or ni to lo gicz ne po pro wa dzà
do Êwiad cze ni prze wod ni cy, a je Êli po ziom
wód opad nie, mo ̋ e uda si´ nam „su chà”
no gà do trzeç do koƒ ca „be ton ki”? Dzi siaj
by ∏o to nie mo˝ li we.

Prze pi´k ne, szma rag do we roz le wi ska
po zwo li ∏y mi po dejÊç do wie lo ty si´cz nych
stad dzi kich g´ si i ∏a b´ dzi na od le g∏oÊç
„strza ∏u” mi gaw ki apa ra tu fo to gra ficz ne go.

U pro gu 7. Zlo tu Rzecz po spo li tej Pta siej
w S∏oƒ sku Ni na Jan kow ska

Czapla siwa sfotografowana z wa∏u (okolice stacji pomp - S∏oƒsk).

Sp∏oszone stado dzikich g´si.

¸ab´dzie krzykliwe.



Na t´ ̋ e nia ha ∏a su, ja ki two rzy ∏y zry wa jà ce
si´ do lo tu, sp∏o szo ne wi do kiem cz∏o wie -
ka pta ki, nie po wsty dzi∏ by si´ za pro jek to -
wa ny war szaw ski sta dion..., gdy by móg∏
˝yç i przy jàç roz en tu zja zmo wa nych pi∏ kar -
skich ki bi ców.

Kie dy zm´ cze ni d∏u gim spa ce rem i na -
sy ce ni wi do ka mi tra fi my o go dzi nie 16.00
do Sa li Wiej skiej w S∏oƒ sku przy ul. Par ko -
wej, b´ dzie my mo gli obej rzeç wy sta w´
fo to gra fii „Naj pi´k niej sze Pta ki Po mo rza”,
za chwy ciç si´ po ka zem slaj dów Ce za re go
Kor ko sza oraz wy s∏u chaç pre zen ta cji mul -
ti me dial nej Ir ka Ka ∏u gi, pt. „Ak tyw na
ochro na p∏o my ków ki”. 

Nie wy klu czo ne, ˝e na te go rocz nym
Zlo cie po ja wi si´ z no wy mi ksià˝ ka mi i wy -
k∏a dem „10-le cie war szaw skie go Azy lu dla
Pta ków” dr An drzej Kru sze wicz.

W imie niu swo im i or ga ni za to rów za -
pra szam ser decz nie wszyst kich 1362
Oby wa te li Rzecz po spo li tej Pta siej wraz
z ro dzi na mi, przy ja ció∏ mi i zna jo my mi na
do brà za ba w´!!!

19 kwiet nia wszyst kie dro gi pro wa dzà
do... S∏oƒ ska.

Fot. Nina Jankowska

No có˝, przeniesiemy si´ troch´ dalej...

G´si te˝ swój j´zyk majà.


