
Tragedy in Leszno! Disgusting rat attacked an infant.

Rat bit my son

little Ksawery is 
recovering in 
the hospital 
after the rat 
attack. He must 
su�er through 
many painful 
injections.



the bloodthirsty beast 
attacked a child in the day 
care in Leszno

“I’ve been managing this 
day care for 10 years. 
Nothing like this has ever 
happened. I feel terrible, 
because I’m responsible 
for the safety of the 
children,” says Barbara 
Grabska-Brodziak (42 yo), 
the manager of the Miś 
day care in Leszno.

A real horror took place in this 
day care! It is unimaginable, 
that innocent infants would be 
threatened by rats! And this is 
exactly what happened in 
Leszno.
A couple minutes past nine in the 
morning. The children have been 
sleeping in their beds for �fteen 

minutes, as usual after breakfast. 
Suddenly … there is a terrifying 
scream! The caretaker rushes to 
the children, frightened. She 
grabs the infant. And she freezes 
in terror. There is blood dripping 
onto the white sheets from little 
Ksawery’s (8 months old) arm. 
And there is a huge brown beast 
sitting on his pillow. It’s a rat! 
The child is crying. There is also 
blood coming from his ear. The 
shaken caretaker calls her 
colleagues for help. The shocked 
women begin the hunt for the 

beast. But the rat is 
not afraid of their 
yelling. One of 
them grabs its tail. 
The monster breaks 
free and escapes. 
“I don’t understand 
how this could 
have happened!” 
Ksawery’s mother, 
Izabela Gbiorczyk 
(24 yo) is in shock. 
Her son is in the 
infectious diseases 
ward of the 
hospital in Poznań. 
“he’s scared. And 
what happens 
next? Rats carry 
diseases, after all,” 
cries Izabella. Her 
son must su�er 

through a series of painful injections 
– it is unknown whether the rat had 
rabies. And the boy has su�ered 
enough already. On Monday, when 
he was bitten, he received a tetanus 
shot. There are pain and sadness on 
his face – the testimony of the drama 
he went through a couple of days 
ago. The despairing mother hopes 
she will be able to take him home 
soon. Everybody in the day care is in 
shock after the attack of the beast 
on the tiny infant. 
“For us it’s a tragedy. We have never 
had any rodents or insects here,” 
assures Barbara Grabska-Brodziak 
(42 yo), the manager of the facility.

The sanitary epidemiological service 
have examined the place and have 
not found anything. There was no 
trace of the beast. 

The manager can’t �gure out, how 
the mean rodent was able to access 
the room where the children slept. 
Maybe it jumped through an open 
door, when someone entered or 
exited the day care. “I am the one 
responsible for the children’s safety,” 
declares Barbara Grabska-Brodziak, 
defeated. 
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Turysta zginął W Tatrach
KRAKÓW Do tragicznego wypadRu

doszło vi Tatrach. Turysta ze Ślą-
ska spadł ze szlaku podczas

podchodzenia na Kościelec.
-';Ponad 30-1etni mężczyzna

szedł z kolegą. Pośliznął
się niefortunnie na ob-

lodzonej drodze.
i spadł z wysokości

ok. 200 metrów.
Zginął na mie~ .

scu.

Medyk
idzie
siedzieć!

, BIAŁYSTOK
Lekarz dostał
rok, a piel~
gniarka
osiem rnesię-
cywięzienia .

w zawieszeniu
na trzy lata Są

winni błędu
w sztuce, przez

- • który zmarŁ
16-letni chłopiec.

W 2004••..po.ede-
rzeniu głową o szkol- .

ną ławkę nastolatek
traf~ do szpitala Lekarz .

zszył ranę'i wypuścił go
, do domu. Chłopiec zmarł
tpowodu krwiaka mózgu.'
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Dochodziła 11.00,
gdy potężny wy-
buch targnął blo-
Idem 'przy ul.
Chemików we
Włocławku.

Policjanci , byli
na interwencji w
sąsiednim bloku.

Natychmiast ru-
szyli do mieszka-
nia na parterze, w
którym eksplozja
wyrwała okna
wraz z futrynami.
Tam usłyszeli jęki
Anety N. (29 1.) i
jej synka Oskara

(71.). Kobieta by-
ła mocno popa-
rzona i półprzy-
tomna; Chłopiec
na szczęście tylko
lekko potłuczony.
Oboje od razu
trafili do miejsco-
wego szpitala. G

WieJkaradość wgminiel Dzie-
cizJanikowabędąuCZ)'Ćsięza
darmo obcych języków. A to
za sprawą króla Arabii Sau-
dyjskiejAbdullaha (8H), któ-
ry podarował mi~com
podbydgosldego Janikowa
300 tys. dolarów!

Tenkról ma złote serce. Naj-
pierw stlnansowal operację
rozdzielenia Darli i' Olgi Ko-
łacz. A teraz ich rodzinnej
miejscowości podarował pie-
niądze. Dzięki nim powstanie
szkoła językowa dla ponad 2,5
tys. dzieci z całej gminy, GD



ł gryzoń dostał się do sali, w któ- "
rej spały maluchy Być może-

Y'wskoczył przez uchylone.
\.drzwi, gdy ktoś wchodził albo,
l\ wychodził ze żłobka - Strasz-
~nie się z tym czuję. Toja odpo-
~wiadam za bezpieczeństwo
li dzieci - mówi ze spuszcząną
Igłową. Barbara Grabska-
(.-BrodzilIk: ANNA ORŁOWSKA

w śnieżnobiałej sukien- łe serce drżało przed
ce, z kwiatami we wło- dniem pogrzebu. - Jak
sach i różańcem w dło- mam spojrzeć na własne
njach., Spokojna, wyci-o dziecko, gdy przysypuje je
szona, leżała w białej ziemia - szlochała,
trumnie. Nad ciałem Ju- Nad trumną wystawio-
styny (t16 L), którą zabił ną w kaplicy
pijany kie~ rozlało przy' crnenta-
się morze łez. Pół tysiąca "rzu w Bram-
ludzi pożegnało wczoraj kach płakali
dziewczynkę. wszyscy; ro-

Joanna (41 '1.) i Adarn ldzina, kole-
(43 L) Woźniakowie po- żanki ze szko-
cho\fcłli młodszą córecz- ły, sąsiedzi. '
kę:--'To niesprawiedliwe, - Nie może-
Ze-rodzicom odbiera się my żyć w otę-
.ich dzieci c...zanosiła się pieniu. Iu-
'płac~JnJllatka. Jej zbola- stynka by tego

nie chciala - mówił ojci;c
dziewczynki.- Teraz mu-
simy żyć dla Pauliny
i Przemka, .dwójki na-
szych dzieci. - z trudem
~ala Il1atka. PM
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