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ABC hodowcy

Odchów pisklàt
ba˝ancich

Mi cha∏ „Lo bo” Bu gaj ski

IIn ku ba tor to re we la cyj ny wy na la zek. Po -
zwa la w jed nym cza sie prze pro wa dziç
wy l´g wie lu jaj, i to od ró˝ nych ga tun -

ków. In ku ba cja to jed nak tyl ko je den z eta -
pów ho dow li i wca le nie naj wa˝ niej szy.

Sztucz ne l´ gi wy ma ga jà od ho dow cy du ̋ ej
wie dzy, wi´k sze go za an ga ̋ o wa nia i po Êwi´ -
ce nia spo rej ilo Êci cza su m∏o dym pta kom.
Przy sztucz nym od cho wie po wsta je sze reg
pro ble mów, któ re ho dow ca mu si roz wià zaç,
ale po ko lei…

Kluj nik 
Pra ca za czy na si´ ju˝ z chwi là klu cia. Bar -

dzo wa˝ ne jest pod ∏o ̋ e w szu fla dzie kluj ni -
ko wej. Mu si ono za pew niaç punk ty pod par -

cia dla nóg pi sklàt. Du ̋ o szu flad wy ko na nych
jest z g´ stej siat ki, co wca le nie jest naj lep -
szym roz wià za niem. Spraw dza si´ ono
w przy pad ku pi sklàt ma ∏ych i lek kich ga tun -
ków, ale w przy pad ku du ̋ ych ba ̋ an tów ju˝
nie bar dzo. Bar dzo do brym pod ∏o ̋ em jest
per fo ro wa na wy cie racz ka do bu tów z two -
rzy wa sztucz ne go lub tek tu ra o g∏´ bo kim
kar bo wa niu. Na ta kim pod ∏o ̋ u no gi m∏o dych
ba ̋ an tów nie roz je˝ d˝a jà si´. 

Pi skl´ ta nie któ rych ga tun ków ju˝ w kil ka
go dzin po wy klu ciu sà bar dzo ru chli we
i przy spa rza jà pro ble mów w kluj ni ku. Trze ba
od po wied nio za bez pie czyç szu fla d´ kluj ni ko -
wà, by z niej nie wy ska ki wa ∏y. Jest to bar dzo
istot ne zw∏asz cza w urzà dze niach l´ go wych,

na spo dzie któ rych znaj du jà si´ po jem ni ki
z wo dà, za pew nia jà ce od po wied nià wil got -
noÊç. Ma ∏y ba ̋ ant, wpa da jàc do po jem ni ka
z wo dà, mo ̋ e si´ uto piç, je Êli po jem nik jest
zbyt g∏´ bo ki. Pi skl´, któ re wy sko czy ∏o z szu -
fla dy i wy là do wa ∏o na dnie kluj ni ka, ma pro -
ble my z utrzy ma niem si´ na no gach na Êli -
skim pod ∏o ̋ u. Prze by wa nie na ta kim pod ∏o -
˝u przez d∏u˝ szy czas, mo ̋ e do pro wa dziç do
„roz je cha nia si´” nóg. 

Na le ̋ y uni kaç klu cia ró˝ nych ga tun ków
w tym sa mym cza sie na jed nej szu fla dzie kluj -
ni ko wej, a zw∏asz cza wte dy, gdy wy l´g po -
szcze gól nych jaj na st´ pu je z kil ku na sto go dzin -
nym od st´ pem. Po zo sta wio ne do wy schni´ cia
ba ̋ an ty mo gà byç ucià˝ li we dla tych, któ re

Ju˝ w wie ku dwóch ty go dni pi skl´ ta za czy na jà pod la ty waç. Fot. A. Kruszewicz.
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do pie ro si´ klu jà. Nie któ re ba ̋ an ty, na wet ju˝
w tak m∏o dym wie ku, za czy na jà prze ja wiaç
za cho wa nia agre syw ne wo bec wspó∏ bra ci.

Ko lej nà spra wà istot nà dla ho dow cy,
utrzy mu jà ce go wi´k szà iloÊç pta ków, jest ko -
niecz noÊç ozna cze nia pi sklàt po cho dzà cych
od kon kret nych sa mic lub z kon kret nych
stad ho dow la nych. Aby mieç nad tym kon -
tro l´, na le ̋ y kluç jaj ka z po szcze gól nych stad
na od dziel nych szu fla dach lub w wy dzie lo nej
cz´ Êci, by pi skl´ ta nie mie sza ∏y si´, lub tak
zsyn chro ni zo waç l´ gi, by wy l´g na st´ po wa∏
w ró˝ nym ter mi nie. 

Od cho wal nia
Po obe schni´ ciu pi sklàt, co trwa za zwy -

czaj 24 go dzi ny, na le ̋ y m∏o de ba ̋ an ty wy jàç
z kluj ni ka. Od te go mo men tu wszyst ko za le -
˝y ju˝ od ho dow cy. Jed no dnio we pi skl´ ta
prze no si si´ do wy cho wal ni i umiesz cza
w prze zna czo nym dla nich bok sie. Bar dzo
do brze w pierw szych dniach od cho wu
spraw dza jà si´ re ga ∏y -od cho wal ni ki. Re ga∏ ta -
ki to szaf ka o wy mia rach do sto so wa nych do
licz by pi sklàt, ale stan dar do wo oscy lu jà cych
wo kó∏: 50 cm wy so koÊç, 50 cm sze ro koÊç,
80 cm d∏u goÊç. Trzy Êcia ny i su fit wy ko na ne
sà z p∏y ty wió ro wej, a Êcia na fron to wa ze
szk∏a i jest prze su wa na. Na le ̋ y rów nie˝ pa -
mi´ taç o otwo rach wen ty la cyj nych za rów no
w gór nej, jak i dol nej cz´ Êci od cho wal ni ka.
Pod ∏o ga mo ̋ e byç siat ko wa, a pod nià szu fla -
da na nie czy sto Êci, ale mo ̋ e te˝ byç z te go
sa me go ma te ria ∏u co Êcia ny. Ja ni gdy nie sto -
so wa ∏em pod ∏óg siat ko wych. 

Licz ba pi sklàt umiesz czo nych w jed nym
od cho wal ni ku za le ̋ y od ga tun ku, ale nie po -
win na prze kra czaç 20 sztuk, a naj le piej gdy

ma w gra ni cach 12-15. W du ̋ ych gru pach ∏a -
twiej o ró˝ ne pro ble my z agre sjà i dzio ba -
niem si´ oraz wzra sta kon ku ren cja o po karm
i cie p∏o. Bar dzo nie wska za ne jest umiesz cza -
nie w jed nym od cho wal ni ku pi sklàt ró˝ nych

ga tun ków, a zw∏asz cza ga tun ków agre syw -
nych. Z mo ich do Êwiad czeƒ wy ni ka, ˝e naj -
bar dziej agre syw ne sà pi skl´ ta z ro dza ju Syr -
ma ti cus, a zw∏asz cza ba ̋ an ty kró lew skie
oraz usza ki si we, ba ̋ an ty dia men to we i ba -

In ku ba tor to re we la cyj ny wy na la zek, ale trze ba go u˝y waç zgod nie z in struk cjà. Fot. A. Kruszewicz.

Za kilkanaÊcie godzin powinny wykluç si´ m∏ode. Fot. M. Bugajski.

Przy zbyt ni skiej wil got no Êci pi skl´ ta przy cho dzà na Êwiat z po skle ja nym
pu chem. Fot. A. Kruszewicz.

Dla pra wi d∏o we go klu cia nie zb´d ne jest za cho wa nie od po wied niej wil got no -
Êci. Fot. A. Kruszewicz.
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˝an ty zwy czaj ne. M∏o dych tych ga tun ków nie
po win no si´ ∏à czyç z in ny mi pi skl´ ta mi. 

Pod sta wo wym wy po sa ̋ e niem od cho wal -
ni ka jest pro mien nik cie p∏a. Stan dar do wa za -
sa da do ty czà ca ogrze wa nia pi sklàt jest ta ka,
˝e pro mien nik po wi nien wi sieç na ta kiej wy -
so ko Êci, by pi skl´ ta nie t∏o czy ∏y si´ pod nim
ani od nie go nie ucie ka ∏y. Wbrew po zo rom
zbyt wy so ka tem pe ra tu ra w od cho wal ni ku
jest o wie le bar dziej nie bez piecz na ni˝ o kil -
ka stop ni za ni ska. 

W pierw szych dniach ja ko pod ∏o ̋ e sto so -
wa ∏em per fo ro wa ne wy cie racz ki do bu tów
z two rzy wa sztucz ne go. Ta kie pod ∏o ̋ e ma
sze reg za let. Chro ni m∏o de pta ki przed kon -
tak tem z od cho da mi. Za pew nia sta bil ne
pod par cie nóg. Za po bie ga po bie ra niu za nie -
czysz czo nej kar my.

Ta kie roz wià za nie jest, mo im zda niem,
lep sze ni˝ pod ∏o ga z siat ki. Pod wy cie racz ki
wy k∏a da ∏em sta re ga ze ty, co bar dzo u∏a twia
sprzà ta nie. Sprzà taç na le ̋ y co dzien nie, usu -
wa jàc od cho dy i roz rzu co nà kar m´.

Wo d´ po da wa ∏em w ma ∏ych poj ni kach, ta -
kich jak dla pi sklàt ku rzych, o po jem no Êci
0,5 li tra. By pi skl´ ta za ch´ ciç do pi cia, naj le -
piej u˝y waç poj ni ków w ko lo rze czer wo nym.
Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, i˝ na wet trud ne
w od cho wie pi skla ki ch´t nie pod cho dzi ∏y do
poj ni ka w tym ko lo rze i pró bo wa ∏y go dzio -
baç, a po kil ku pró bach tra fia ∏y na wo d´.

Przez pierw sze 2 ty go dnie ˝y cia pi skl´ ta
pi jà tyl ko wo d´ prze go to wa nà, póê niej prze -
cho dz´ na wo d´ mi ne ral nà lub êró dla nà. Po -
jem nik z wo dà mu si byç usta wio ny jak naj da -
lej od pro mien ni ka cie p∏a i prze wo dów elek -

trycz nych (w pierw szych dniach od cho wu
mo ̋ e staç bli ̋ ej, aby pi skl´ ta za po zna ∏y si´
z nim). W przy pad ku, gdy od cho wal ni ki usta -
wio ne sà pi´ tro wo, bar dzo wa˝ ne jest za -
bez pie cze nie dna fo lià, by w ra zie wy wró ce -
nia poj ni ka wo da nie za la ∏a re ga ∏u sto jà ce go
po ni ̋ ej, a co gor sza nie spo wo do wa ∏a zwar -
cia w in sta la cji elek trycz nej. Poj nik po wi nien
byç usta wio ny te˝ z da la od kar my, aby pta ki
nie za nie czysz cza ∏y nià wo dy, co przy tem pe -
ra tu rze, ja ka pa nu je w od cho wal ni ku, mo ̋ e
mieç bar dzo przy kre kon se kwen cje dla
zdro wia pi sklàt. Wo d´ na le ̋ y wy mie niaç co
naj mniej 2 ra zy dzien nie.

Kar m´ w pierw szych dniach na le ̋ y po da -
waç na p∏yt kich pod staw kach lub w wy t∏ocz -
kach na jaj ka. Je Êli po da je my kar m´ na tu ral -
nà, to lep sze sà pod staw ki, a je Êli sto su je my

De for ma cj´ pal ców mo˝ na ko ry go waç przy po mo cy pla stra.
Fot. A. Kruszewicz. Przy nie do bo rach ami no kwa sów siar ko wych do cho dzi do od bar wie nia 

lo tek. Fot. A. Kruszewicz.

Wy cie racz ki do bu tów ty pu „traw ka” do brze spraw dza jà si´ ja ko pod ∏o ̋ e
w od cho wal ni ku – ∏a two je utrzy maç w czy sto Êci i za pew nia jà sta bil ne pod -
∏o ̋ e. Uroz ma ico ne oto cze nie ko rzyst nie wp∏y wa na roz wój m∏o dych pta -
ków. Fot. M. Bugajski.

W pierw szych dniach od cho wu pi sklàt ja ko karm nik do brze spraw dza si´
tek tu ro wa wy t∏ocz ka na jaj ka. W od dziel nym po jem ni ku m∏o de pta ki po win -
ny mieç pia sek, któ ry b´ dzie êró d∏em ga stro li tów. Fot. M. Bugajski.
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kar my gra nu lo wa ne – spraw dza jà si´ wy -
t∏ocz ki. Wy t∏ocz ki mo˝ na po ciàç na ka wa∏ ki 
– naj le piej gdy ma jà sze ro koÊç dwóch rz´ -
dów. Ich kszta∏t za po bie ga roz rzu ca niu kar -
my przez pi skl´ ta. Po kil ku dniach wy t∏ocz ki
na le ̋ y wy mie niç na no we, gdy˝ zdà ̋ à ju˝
ulec za bru dze niu. Kar m´ po da je si´ w ma -
∏ych ilo Êciach, kil ka ra zy dzien nie w przy pad -
ku kar my na tu ral nej lub 2 ra zy dzien nie
w przy pad ku gra nu la tów. 

W obec nych cza sach ˝y wie nie pi sklàt kar -
mà do mo wej pro duk cji jest nie efek tyw ne.
Ule ga ona szyb ko ze psu ciu, gdy˝ w jej sk∏ad
wcho dzi go to wa ne jaj ko i in ne pro duk ty, któ -
re ∏a two si´ psu jà. Naj lep szym roz wià za niem
jest sto so wa nie gra nu la tów dla pi sklàt ba ̋ an -
cich i uzu pe∏ nia nie ta kiej kar my o ró˝ ne do -
dat ki. Kar my dla ba ̋ an tów nie sà po wszech -
nie pro du ko wa ne, wi´c mo˝ na za stà piç je
gra nu la tem dla in dy ków lub kur czàt. W przy -
pad ku kar my dla kur czàt ko niecz ne b´ dzie
uzu pe∏ nie nie die ty o do dat ko wà por cj´ bia∏ -
ka. 

Fir my pa szo we ma jà opra co wa ne dla
swo ich karm w∏a sne cy kle ˝y wie nia, wi´c,
w za le˝ no Êci od wie ku pta ków, na le ̋ y do pa -
so waç od po wied nià kar m´. Pi skl´ ta nie któ -
rych ga tun ków nie chcà po bie raç w pierw -
szych dniach kar my gra nu lo wa nej. Przy czy -
nà ta kie go sta nu jest zbyt gru by gra nu lat,
któ ry jest nie do pa so wa ny do wiel ko Êci pi -
sklàt. W ta kim przy pad ku na le ̋ y go zmie liç
w ma szyn ce do mie le nia mi´ sa. Roz drob nio -
na i pó∏ syp ka kar ma b´ dzie po bie ra na bez
pro ble mu. Pi skl´ ta in nych ga tun ków po bie -
ra jà na to miast tyl ko kar m´ gru bà, a nie in te -
re su jà si´ kar mà syp kà.

Wszyst kie ga tun ki ba ̋ an tów w wie ku pi -
skl´ cym po trze bu jà bia∏ ka zwie rz´ ce go, któ -
re zdo by wa jà, po lu jàc na owa dy i in ne bez -
kr´ gow ce. W ho dow lach naj cz´ Êciej sto so -

wa nym po kar mem do star cza jà cym bia∏ ko
jest jaj ko go to wa ne na twar do, bia ∏y ser lub
lar wy màcz nia ków. Po kar my te bar dzo do -
brze uzu pe∏ nia jà die t´ w bia∏ ko, ale bar dzo
cen nym i nie za stà pio nym sk∏ad ni kiem die ty sà
te˝ mrów ki i ich lar wy, czy li mrów cze „jaj ka”.
Mrów ki mo˝ na zna leêç w pra wie ka˝ dym
ogro dzie. Naj le piej zbie raç je po desz czu. Wi -
daç wte dy do sko na le kop czy ki, a „jaj ka” sà
pod sa mà po wierzch nià. Po raz pierw szy
mrów ki po da je my oko ∏o ty go dnio wym ba -
˝an tom. Mo˝ na je po da waç, co dru gi dzieƒ,
na prze mian z in ny mi po kar ma mi „bia∏ ko wy -
mi”. Mrów ki do star cza jà ba ̋ an tom nie tyl ko
bia∏ ka, ale rów nie˝ kwa su mrów ko we go,
któ ry za kwa sza treÊç je li to wà i blo ku je roz -
wój drob no ustro jów cho ro bo twór czych.
W∏a Êci wo Êci grzy bo - i bak te rio bój cze te go
zwiàz ku che micz ne go sà sze ro ko zna ne, tak
jak i je go w∏a Êci wo Êci pro bio tycz ne. 

Kar miàc pi skl´ ta kar mà gra nu lo wa nà, na -
le ̋ y uzu pe∏ niaç ich die t´ rów nie˝ o zie lon ki.

Naj bar dziej ce nio nà prze ze mnie ro Êli nà
jest krwaw nik. Kwia ty i kwit nà ce p´ dy
krwaw ni ka ma jà dzia ∏a nie prze ciw za pal ne,
prze ciw skur czo we, bak te rio bój cze i prze -

ciw kr wo tocz ne w ob r´ bie prze wo du po kar -
mo we go. Zwi´k sza jà te˝ wy dzie la nie so ków
tra wien nych oraz u∏a twia jà usu wa nie szko dli -
wych pro duk tów prze mia ny ma te rii. Po da j´
go ju˝ ty go dnio wym pi skl´ tom, naj pierw
w ma ∏ych ilo Êciach i drob no po sie ka ny, by
pta ki za po zna ∏y si´ z no wym po kar mem. Po
2-3 dniach ju˝ go nie sie kam, a po da j´ ca ∏e,
du ̋ e ro Êli ny ra zem z ko rze nia mi i kwia to sta -
nem. Ro Êlin ki mu szà byç du ̋ e, co naj mniej
20-cen ty me tro we. Za po bie ga to po ∏kni´ ciu
ro Êli ny w ca ∏o Êci, co mo ̋ e zda rzyç si´ przy
mniej szych ro Êli nach i jest nie bez piecz ne dla
zdro wia pta ków (nie do ty czy tra go pa nów).
Zbie ra jàc krwaw nik, na le ̋ y wy bie raç te ro -
Êli ny, któ re ma jà naj wi´ cej de li kat nych list -
ków, gdy˝ to je pta ki ch´t nie ob dzio bu jà.
Krwaw nik po da j´ dwa ra zy dzien nie, a ob je -
dzo ne ba dy le za bie ram. Po da wa nie ca ∏ych
ro Êlin ma ten plus, ˝e pta ki mu szà w∏o ̋ yç
w je dze nie tro ch´ ener gii. Ob dzio by wa nie
krwaw ni ka roz ∏a do wu je agre sj´ i da je za j´ cie
pta kom na ja kiÊ czas. 

Oprócz krwaw ni ka do sta jà sie ka ne po -
krzy wy, a w póê niej szym okre sie mlecz i tar -
tà mar chew. Kil ku ty go dnio wym ba ̋ an tom

Krwawnik jest cennym sk∏adnikiem uzupe∏niajàcym diet´, a podawanie ca∏ych roÊlin sprawia, ˝e
ptakom jedzenie przysparza sporo pracy, a co za tym idzie - nie nudzà si´. Fot. M. Bugajski.

Pro ste po ide∏ ko ze spodka i s∏o ika. Fot. A. Kruszewicz. Au to ma tycz ne po id∏o sto so wa ne w ho dow li dro biu na da je si´ i dla ba ̋ an tów.
Fot. A. Kruszewicz.



ABC hodowcy

po da j´ ca ∏à darƒ wy kro jo nà z traw ni ka
i umiesz czo nà w for mie do cia sta. Wa˝ ne jest
w tym przy pad ku, by traw nik by∏ czy sty, nie -
u˝y wa ny przez in ne pta ki i bez na wo zów.
Spe cjal nie w tym ce lu mam za ∏o ̋ o ny traw nik
na agrow ∏ók ni nie, co u∏a twia wy ci na nie dar -
ni. Ob dzio ba nà darƒ umiesz czam w traw ni -
ku. Po kil ku ty go dniach jest jak no wa.

Oprócz kar my i wo dy na le ̋ y po daç pi -
skl´ tom rów nie˝ pia sek, a w póê niej szym
cza sie ˝wi rek.

Pia sek po da j´ dru gie go lub trze cie go
dnia, gdy pi skl´ ta na uczy ∏y si´ ju˝ pod bie raç
kar m´ i sà bar dziej ru chli we. Po da nie go
w pierw szym dniu po wy klu ciu mo ̋ e spo -
wo do waç, ˝e m∏o de pta ki na je dzà si´ go
i za tka jà so bie prze wód po kar mo wy, co
koƒ czy si´ tra gicz nie. Ta kie skut ki mo ̋ e
mieç rów nie˝ u˝y cie pia sku ja ko pod ∏o ̋ a
w od cho wal ni ku, od pierw sze go dnia po
wy klu ciu. Pia sek przed po da niem go m∏o -
dym pta kom naj le piej wy pa rzyç. Na le ̋ y go
w tym ce lu wsy paç na for m´ do cia sta
i umie Êciç w pie kar ni ku w tem pe ra tu rze
oko ∏o 200 stop ni na 30 mi nut. Po wy pa rze -
niu i wy stu dze niu jest go to wy do po da nia.

W póê niej szym cza sie, gdy ba ̋ an ty sà star -
sze, nie wy ma ga on ju˝ ta kich za bie gów.
Pia sek do star cza m∏o dym pta kom ga stro li -
tów, któ re sà nie zb´d ne do roz cie ra nia po -
kar mu w ˝o ∏àd ku mi´ Ênio wym. M∏o de ba -
˝an ty ch´t nie za ̋ y wa jà kà pie li pia sko wych,
dla te go po jem nik z pia skiem po wi nien byç
doÊç du ̋ y, a je go za war toÊç na le ̋ y cz´ sto
wy mie niaç, gdy˝ ule ga za bru dze niu od cho -
da mi pi sklàt.

Z chwi là, gdy do die ty m∏o dych ba ̋ an -
tów w∏à czam zie lon ki, udo st´p niam pi skl´ -
tom rów nie˝ w´ giel drzew ny. Po da j´ go
w for mie syp kiej, wy mie sza ny z pia skiem,
w pro por cji 1 cz´Êç w´ gla na 3 cz´ Êci pia -
sku. W´ giel z pia skiem usta wiam w od -
dziel nym po jem ni ku. W´ giel drzew ny po -
da j´ na za sa dzie pre wen cji. Sta ∏y do st´p do
te go sk∏ad ni ka za po bie ga bie gun kom i in -
nym pro ble mom z uk∏a dem po kar mo wym.

Aby roz wój m∏o dych ba ̋ an tów prze bie -
ga∏ pra wi d∏o wo, wa˝ ne jest rów nie˝ sa mo
urzà dze nie wn´ trza od cho wal ni ka. Umiesz -
cze nie kil ku so sno wych ga ∏à zek, opar tych
o Êcia ny, oraz ka wa∏ ka drew na spra wi, ˝e
pta ki b´ dà czu ∏y si´ le piej. Mo˝ li woÊç ukry -

cia si´, po ru sza nia po ró˝ nych prze szko -
dach czy wcho dze nie na ga ∏´ zie, za pew nia
pra wi d∏o wy roz wój psy chicz ny. Pta ki od -
cho wy wa ne w ta kim Êro do wi sku nie nu dzà
si´, ich Êwiat jest trój wy mia ro wy i do star -
cza im o wie le wi´ cej bodê ców, ni˝ mo no -
ton na klat ka z siat ko wà pod ∏o gà. W gru -
pach od cho wy wa nych w ta ki spo sób, przy -
pad ki dzio ba nia si´ m∏o dych ba ̋ an tów wy -
st´ po wa ∏y spo ra dycz nie i tyl ko u ga tun ków
z na tu ry agre syw nych, ale nad tym zja wi -
skiem mo˝ na by ∏o za pa no waç. 

Po skoƒ cze niu 2-3 ty go dni prze no si si´
pi skl´ ta z re ga ∏ów do wo lier -od cho wal ni.
Mo je wo lie ry mia ∏y stan dar do wy wy miar
1x1 m. Wy po sa ̋ e nie ich by ∏o ta kie sa mo jak
re ga ∏ów. Ja ko pod ∏o ̋ e sto so wa ∏em pia sek.
W tych wo lie rach pta ki prze by wa ∏y przez
ko lej ne 3-4 ty go dnie, a po tem prze no szo ne
by ∏y do wo lier ze wn´trz nych z po miesz cze -
niem, w któ rym za in sta lo wa ny by∏ pro -
mien nik, aby w no cy oraz w ch∏od ne dni
mo g∏y byç jesz cze do grze wa ne. Od chów
m∏o dzie ̋ y do wie ku do ro s∏e go to ju˝ od -
dziel ny, nie co ∏a twiej szy te mat.  


