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Dar serca
dla Pauliny

Krzysztof Szuster
Dziêki hojnoci myliwych i
sympatyków ³owiectwa, skupionych wokó³ portalu internetowego
www.lowiecki.pl, dziêki uczestnikom i organizatorom IV Zawodów
Strzeleckich w Nowogardzie, w
dniach 4-6 maja 2007 roku, dziêki
sponsorom tej imprezy, zw³aszcza
firmie MK Szuster, uczennica klasy II Gimnazjum w Dobrej, Paulina Grzelak, od dwóch lat choruj¹ca na cukrzycê, otrzyma³a pompê
insulinow¹.
To urz¹dzenie wielofunkcyjne,
które pomaga chorym na cukrzycê w
mierzeniu poziomu cukru i dozowaniu insuliny; urz¹dzenie kosztowne
 cena 10 tysiêcy z³otych.
Ludzie z ró¿nych stron Polski,
Niemiec i Wielkiej Brytanii zainteresowali siê losem m³odej mieszkanki naszego powiatu. Wród
uczestników Zawodów Strzeleckich, najwiêkszej w Polsce tego

typu imprezie, obecni byli te¿ cz³onkowie ³obeskich kó³ ³owieckich.
5 maja na strzelnicy Krzywy
Dzik w Nowogardzie Paulina wraz
z mam¹ uczestniczy³a w uroczystoci przekazania tego daru serca, który na pewno u³atwi jej ¿ycie.
Na uroczystoci przekazania
obecny by³ skarbnik Dobrej, p. S³awomir Brodniak w zastêpstwie burmistrz, p. Barbary Wilczek.
W imieniu Pauliny i jej rodziców
sk³adam serdeczne podziêkowania
wszystkim, dziêki którym pomys³
zbierania rodków na szczytny cel
pomocy móg³ zostaæ zrealizowany.
W imieniu Dyrektora Gimnazjum w Dobrej p. Krzysztofa Motyliñskiego, pragnê z³o¿yæ darczyñcom wyrazy uznania i wdziêcznoci
za wielki gest i otwarte serce.
Wychowawczyni Pauliny,
nauczyciel Gimnazjum w Dobrej
R. Siegieñ.

Wrêczenie aktu darowania pompy skarbnikowi Dobrej
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£obez - miasto s³owików
Ale idiotyczny tytu³! £obez - miasto
kawek i gawronów - to brzmi w³aciwiej.
Po krakaniu i kawkaniu o wicie wreszcie ptaszyska siê rozprosz¹ z ogromnego
stada i w miecie zapanuje wzglêdny
spokój. Maj¹ szansê szpaki, wróble, ziêby i sikory. Ale wieczorem znów obsiadaj¹ gromadnie swoje drzewa i dachy.
Podtrzymuj¹c kontakt g³osowy ptaków
spo³ecznych czyni¹ zgie³k, póki wreszcie usn¹ we wzglêdnej ciszy.
Zawsze - bez podnoszenia g³owy do
góry - poznamy miejsca ich gniazdowania. Da³bym g³owê, ¿e potrafi¹ swoj¹
amunicjê kierowaæ z premedytacj¹ na
ludzi i samochody.
W ka¿dym razie widzia³em kiedy
w S¹tyrzu Pierwszym jak inny paskudz¹cy ptak - paszkot - celowo mierzy³ w
kunê. W oczy. Kuna by³a kulawa i chyba bardzo g³odna, jeli w bia³y dzieñ
wysz³a co upolowaæ. A mo¿e to jej strategia, bo mimo wszystko zadziera³a g³owê, pewnie wypatruj¹c gniazda, którego tak desperacko broni³a para ptaków.
A samochodami pos³uguj¹ siê kawki w innym celu. Pod pewnym wynios³ym jesionem na ul. Niepodleg³oci
znalaz³em siedem orzechów: trzy
w³oskie i cztery laskowe. To kawki
przynosz¹ je w dziobach, z du¿ej wysokoci upuszczaj¹ na jezdniê, a gdy te
twarde owoce nie pêkn¹, czekaj¹ na
samochody, by orzechy rozgniot³y.
Wtedy - uskakuj¹c w porê przed nastêpnymi autami - jedz¹ sw¹ ju¿ dostêpn¹
zdobycz. A tych siedem orzechów to
niecelne i niepowtórzone rzuty.
Podobnie stadne ¿ycie wiod¹ sierpówki - dzikie go³êbie. Te¿ uda³o im siê
inwazyjnie skolonizowaæ miasta zw³aszcza z obecn¹ mieszalni¹ pasz.
Dzielnie broni¹ m³odych w gniazdach
przed krwio¿erczymi kawkami.
Widzia³em jednak, jak kawki - w
sezonie niegniazdowym - z premedytacj¹ rozrywa³y splecione ga³¹zki go³êbiego gniazda. Nie jest to prosty odruch:
akcja-reakcja. To mylenie. Para go³êbi
z dwoma, trzema lêgami w ci¹gu sezonu
potrafi wyhodowaæ spore stadko konkurentów do kawczych mietników.
Bezinteresown¹ - rzek³bym - agresjê kawek i gawronów widzia³em wobec kota na polowaniu na rozleg³ej ³¹ce

oraz wobec kr¹¿¹cej w okolicach by³ej
fermy lisów kani rudej. Taki ptasi rarytas wyró¿niaj¹cy siê od innych jastrzêbi
barw¹ upierzenia i jaskó³czym ogonem, niezmiernie rzadki, opuci³ na zawsze nasze strony. Majestatyczny drapie¿nik atakowany od ty³u przez kolawe w locie kawki, musia³ odlecieæ jak
niepyszny, mimo gronego dzioba i
ostrych pazurów.
Ubieg³oroczna susza zmusi³a opiekunów stadionu do ustawienia wodnych b¹czków. Zaraz zlatywa³y siê liczne ptaki na wilgotn¹ murawê. Wszystkie ucieka³y jednak, gdy ruchomy
prysznic zbli¿a³ siê w ich stronê. Ale nie
kawki. Najinteligentniejsze odkry³y, ¿e
taki sztuczny deszczyk dobrze robi na
pióra. Wkrótce i te g³upsze - naladuj¹c
- bra³y darmowy prysznic na upa³y. Jako
zagniazdowniki opiekuj¹ siê jeszcze
sporymi podrostkami, ucz¹c je spo³ecznych zachowañ.
A s³owiki? A s³owiki spaæ nie daj¹.
W moim bloku przy ul. Orzeszkowej,
który ulubi³y jaskó³ki oknówki, uchylam
w nocy okno i s³ucham kl¹skania s³owika w ostatniej kêpie drzew, krzewów
w³aciwie, na Osiedlu Muzyków.
Wieczór taki piêkny, ¿e szed³em
piechot¹ i s³ysza³em podczas tego nocnego spaceru ulic¹ Chopina trzy samczyki, które piewem - gdy inne ptaki
pi¹ - znaczy³y swoje terytoria gniazdowe. ¯aden polski ptak nie ma tak rozbudowanego repertuaru pitpilitañ i pimpiliñ. Takie koncerty s³ychaæ te¿ na
Wêgrzyñskiej i Segala.
Uroczy piewak ma wrogów. W innym odludziu, w Zbrojewie, w kêpie
bzu - wybaczcie kicz: s³owik i kwitn¹cy
bez - us³ysza³em dwiêk, jakby sprê¿yna spad³a z ga³êzi. Szybko ruszy³em w
tamt¹ stronê i ujrza³em uciekaj¹c¹ szybko ¿mijê. Zrozumia³em dramat: sp³oszy³em ¿mijê, która pe³z³a po ga³êzi
krzewu do gniazdka s³owika.
Wprawdzie nasz pomorski s³owik
ma odrobinê ubo¿szy piew od s³owika
wschodniej Polski, ale kto z ³obzian
w³óczy siê majow¹ noc¹ po obrze¿ach
Ustrzyk Dolnych. I to by by³o na tyle w
temacie: £obez - bezpieczne miasto.
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