
Przyjaciele, co za piękny dzień na spotkanie! Jak ten czas ucieka, to już XVII raz. Dzień dobry 
wszystkim! Pozdrawiam gorąco naszych obywateli i gości, bez których nie byłoby nas tutaj dzisiaj. 
Serce rośnie, że od tylu już lat jesteście tu z nami! Dziękujemy.  
Witam serdecznie przedstawicieli ambasady Rzeczpospolitej Ptasiej z Wilanowa. Drodzy goście i 
kochani mieszkańcy. W końcu, po długiej ziemie nadeszła wiosna, a niestrudzona natura niczym 
mityczny Feniks po raz kolejny odradza się. Wszystko nabiera koloru, a ptactwo radosnym 
harmidrem wypełnia przestrzeń wokół nas. To dla mnie zdecydowanie najpiękniejsza pora roku.  
 
Kochani! Rok 2018 rozpoczęliśmy pod patronatem, a raczej pod skrzydłami bączka, naszej 
najmniejszej czapli. A Bączek, to unikat. Unikat i do tego skryty z natury. Czasami łatwiej go 
usłyszeć niż dostrzec, bo charakterystyczny głos przypominający szczekanie psa, usłyszymy w 
trzcinowisku, to jego dzieło.  
Pozostając w temacie dzieł, to pozwolicie moi drodzy, że nie będę drążył tematu bączka, a po detale 
odeślę Was do książki! 
Z dumą prezentuję nasze najnowsze wydawnictwo pióra Marka Pióro. Naszej blogowej szarej 
eminencji. Brulion zawiera opis wszystkich naszych ptasich patronów, a trochę się ich nazbierało. 
Polecam serdecznie, bo Marek ma pióro lekkie, a wiedzę ogromną! Marku dziękujemy za Twoje 
wspaniałe opracowanie. Specjalne podziękowania ślę do Pani Justyny Kierat, której wspaniałe 
ilustracje zdobią to wydawnictwo. Ma Pani talent i oko do ptasich emocji.  
Ogromnym talentem wykazały się również finalistki naszego konkursu plastycznego. Nagrodzone 
prace Lilii Jurkiewicz lat 11 i Patrycji Czerepaniak lat 9 zdobią nasz kalendarz. Bączek pokazał 
nam wiele twarzy. Na konkurs wpłynęło 47 prac z 9 placówek oraz od 9 osób indywidulanych. 
Kapituła konkursowa nagrodziła 10 prac w 3 kategoriach wiekowych oraz wyróżniła 6 prac. 
Niestety nikt z dorosłych nie podjął się tak trudnego wyzwania, jak odszukanie w trzcinowisku jego 
mieszkańca- bączka, dlatego komisja nie mogła przyznać nagrody w tej kategorii wiekowej. 
Dlatego tym większe brawa dla młodszych uczestników konkursu. Nagrodę Prezydenta otrzymała 
pani Julia Gąbka. Gratuluję wszystkim nagrodzonym. Zapraszam również na wystawę prac 
konkursowych do świetlicy. Odrobina czasu na krótkie podsumowanie minionego roku, tradycyjnie 
dużo się działo. Najważniejszym wydarzeniem tego roku był udział w trzecim spotkaniu w naszej 
Ambasadzie ptasiej w Wilanowie. Jest to dla nas mieszkańców Słońska, nie tylko dla TPS Unitis 
Viribus szczególne wyróżnienie. Gorąco dziękuję władzom Gminy, sponsorom, wolontariuszom, 
ambasadorom za nieocenione wsparcie w naszych działaniach. Kochani, zielono zakręceni, 
odwiedzając Rzeczpospolitą Ptasią jesteście widzami jedynego w swoim rodzaju przedstawienia. 
Dobrze wiecie, że to teatr najwyższych lotów, a Ujście Warty, to jedna z najlepszych scen w kraju. 
Rozgrywają się tu komedie i dramaty. Miłosne podboje i zdrady. Narodziny i odejścia, a wszystko 
to zilustrowane najlepszą muzyką. Wszystkie te trele i odgłosy oddają dramaturgii, a reżyserka 
natura sprawnie kieruje tym spektaklem życia. Bardzo w to wierzę, że będąc w Rzeczpospolitej 
Ptasiej wracacie ubogaceni o niezwykle wrażenia, wyciszeni i ukojeni, a nagromadzony stres znika 
i niczym mityczny Feniks odradzacie się na nowo. Widzę, że XVII Zlot oficjalnie rozpostarł 
skrzydła. Życzę udanego Zlotu i do zobaczenia za rok.  
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