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EDUKACJA NA RZECZ ZWIERZĄT 

TWORZYMY WOLONTARIAT 

POMAGAMY ZWIERZAKOM W SCHRONISKU 

 

 W Szkole Podstawowej nr 11 w Rzeszowie powstała idea stałej 

całorocznej współpracy ze SCHRONISKIEM „Kundelek” w Rzeszowie na rzecz 

bezdomnych zwierząt.  

 

 W ramach wolontariatu uczniowskiego podczas wakacji w dniu 29. VIII. 

2013r. byliśmy na wycieczce w schronisku. 

 

OTO NASI WSPANIALI UCZNIOWIE TWORZĄCY WOLONTARIAT: 

 

1. Karolina Kubicka          kl. V d 

2. Klaudia Bartoszek        kl. V a 

3. Wincent Winiarz          kl. II b 

4. Klaudia Krawczyk        kl. II c 

5. Daria Kurdziel              kl. III b 

 

Celem naszej wakacyjnej wycieczki było:  

 ustalenie zasad finansowania naszego pieska TINY przez REDAKCJĘ 

„ZNAK EMOTIKON” w Krakowie  
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 ustalenie zasad funkcjonowania SP nr 11 jako HONOROWEGO 

SPONSORA wybranego przez nas kundelka TINY 

 wyprowadzenie i spacer z naszym pieskiem TINĄ po terenie schroniska 

 otoczenie opieką naszej Tiny: dokarmianie, czesanie, głaskanie, 

przytulanie 

 dokarmianie innych bezdomnych piesków będących na wolnym 

wybiegu. 

 

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania dla Pani Redaktor mgr 

Joanny Białek z Biura Prasowego Wydawnictwa „Znak Emotikon” w Krakowie 

za przekazanie środków pieniężnych na  wyżywienie naszej TINY kwota 

125,00 zł została przekazana w dniu 10.X.2013r. 

 Ponadto z radością informujemy, że w czasie naszej wycieczki poznaliśmy 

wspaniałą dziewczynę Kasię Filar pracownicę schroniska. 

Pani Kasia jest BEHAWIORYSTKĄ, czyli PSIM PSYCHOLOGIEM i zna 

doskonale charakter i życie każdego zwierzaka w rzeszowskim schronisku. 

Kasia prowadzi szkolenie wolontariuszy na rzecz zwierząt i szczęśliwie 

trafiliśmy pod JEJ opiekę – chętnie i z radością przyjęła nas udzielając wszelkich 

rad i dała TINĘ pod naszą opiekę. 
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A teraz opowiemy Wam o naszej TINIE SMUTNĄ JAK DOTĄD 

HISTORIĘ: 

  bo samotna psina nadal czeka na swoją panią, wypatruje 

jej w stronę bramki każdego dnia, nie chce jeść, jest smutna i 

zrozpaczona słysząc codzienne głośne szczekanie bezdomnych 

piesków w schronisku, boi się hałasu, skulona szuka cichego kącika 

bo TINA znała tylko ciszę i spokój w domku z ogrodem oraz wielką 

miłość swojej pani. 

TINA podczas naszego powitania bała się ze skulonym ogonem, 

NIE chciała do nas podejść patrząc smutnymi oczami, NIE chciała 

absolutnie jeść… 

 …ale nasi wspaniali uczniowie wolontariusze powolutku, 

cierpliwie oswajali TINĘ do siebie: głaskali, czesali, przytulali, 

prowadzili delikatnie na smyczy… 

…i po długim czasie TINA nabrała do nas zaufania, z radością 

machała nam ogonkiem, chętnie jadła z ręki przyniesioną przez nas 

karmę, a my z niepokojem patrzyliśmy jak serce pieska tęskni za 

człowiekiem, który zostanie na zawsze jej przyjacielem 

            bo: 
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Pani Prezes Halina Derwisz powiedziała nam tak: 

„Może ktoś przygarnie wdzięczną Tinę, która oddałaby tydzień 

swojego jedzenia w schronisku, żeby chociaż przez kilka minut 

posiedzieć na kolanach dobrego człowieka, kochającego 

właściciela.” 

 

Będąc w schronisku przeżywaliśmy smutne chwile wzruszenia poznając 

uczucie jakie towarzyszy bezdomnym pieskom, dlatego JAKO WOLONTARIUSZE 

ZWRACAMY SIĘ Z GORĄCĄ PROŚBĄ: PRZYGARNIJ NASZĄ BEZDOMNĄ TINĘ!! 

Jeżeli szukasz wiernego czworonożnego przyjaciela, oddanego Tobie na 

zawsze zapoznaj się z historią TINY, która czeka na Ciebie w rzeszowskim 

schronisku.            

                              

Szczegółowe informacje: 

  Telefony:   692 468 918  

               lub  667 878 475 

 

Zdjęcia i raport na stronę internetową opracowała pani Karina Bober. 

                                                                                   

                                                                                  Prowadząca edukację: 

mgr inż. Małgorzata Wiech 



5 
 

 

 



6 
 

 

 



7 
 

 

 



8 
 

 

 


