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WOLONTARIUSZE W PRACY 

ÓSMA WYCIECZKA DO SCHRONISKA „KUNDELEK” 

EDUKACJA NA RZECZ ZWIERZĄT 

 

„Pani Małgosiu, witam w moim świecie…” – tak z radością powiedział uczeń klasy Ic 

JAKUB PAWLUS patrząc na bezdomne zwierzaki w schronisku. Kuba po raz pierwszy 

przyjechał z nami do „Kundelka”, ale sprytnie od początku roku szkolnego obserwował pracę 

wolontariatu.  

 Marzeniem tego dziecka było przygarnąć bezdomnego owczarka niemieckiego, a gdy 

zobaczył wpatrzone w nas smutne oczy porzuconych zwierzaków chciał pomóc wszystkim. 

Przywożąc ze sobą ogromną ilość pożywienia z radością dokarmiał samotne zwierzaki 

mieszkające w kojcach. 

 Podczas wycieczki Kuba był genialnym chłopcem, zdyscyplinowanym i ze łzami           

w oczach opuszczał schronisko… w nagrodę otrzymał wizytówkę WOLONTARIUSZA i radosny 

chłopiec powiedział: „I teraz spełniło się moje marzenie…” 

 

 Jak wielka jest miłość dzieci do zwierząt świadczy fakt, że do naszego wolontariatu 

chce przystąpić około 50 uczniów – NIE JEST TO MOŻLIWE Z UWAGI NA CHARAKTER NASZEJ 

PRACY I BEZPIECZEŃSTWO DZIECI. 

 

 Cichutko jednak wkradły się do nas cztery kolejne uczennice: ADRIANNA MIKA, 

NATALIA PŁODZIEŃ, EWELINA PODLESIECKA, WERONIKA OBRZÓD. Dziewczynki są 

przykładem nie tylko dla swoich rówieśników, ale także dla wielu dorosłych. Dlatego w tym 

miejscu kilka słów o każdej z nich: 



ADRIANNA MIKA  kl. I c -  ta wyjątkowa dziewczynka w swoich oczach jak w komputerze 

rejestruje każdą sytuację z życia szkoły. Jej serce przepełnione jest miłością do ludzi                  

i zwierząt, – o czym świadczy fakt niesienia pomocy osobom potrzebującym. Pierwsza 

przynosi do szkoły wypełnione reklamówki różnymi artykułami na każdą akcję charytatywną.  

Ada podczas roku szkolnego obserwowała dni naszych wycieczek i tak ambitnie prosiła 

rodziców, aż któregoś dnia mama uczennicy osobiście poprosiła mnie o możliwość wyjazdu 

do schroniska w gronie wolontariuszy. Ta siedmioletnia dziewczynka wyróżnia się intelektem 

wśród rówieśników. Gdy zobaczyła samotne zwierzaki jej serce wypełniło się miłością do 

każdego z nich. Natomiast rodzice Ady - Renata i Marek są pięknym przykładem na 

rozwijanie wielkiej osobowości swojego dziecka. 

NATALIA PŁODZIEŃ kl. I c – jest przykładem bezcennej zmiany osobowości i charakteru 

dziecka. Przez pierwsze kilka miesięcy Natalia uparcie twierdziła, że nie lubi ani psów ani 

kotów. Dlaczego Natalko nie lubisz”? - delikatnie pytałam. ”Przecież są takie potrzebne, 

przyjacielskie, pieski ratownicze pomagają odnaleźć zasypanych ludzi, niewidomego 

człowieka prowadzą po ulicy itp.” – tłumaczyłam dziecku… 

„…Nie lubię i już, bo pieski są czasem groźne dla ludzi” – odpowiedziała mi słusznie 

mądra dziewczynka i przyznałam JEJ rację. 

Natalka cichutko wysłuchiwała częstych pogadanek na temat smutnego losu 

czworonożnych przyjaciół. Ambitnie ukrywała łzy w swoich „mądrych” oczach. I każdego dnia 

podchodziła ze smutkiem do gazetki ściennej, by poznać historię pieska Tiny – a o wszystkim 

opowiadała swoim wspaniałym rodzicom.  

W tym miejscu Natalia wykazała się niezwykłą mądrością i diametralnie zmieniła swój 

stosunek do zwierząt. Kolejnego dnia rano przybiegła do mnie radośnie i stwierdziła, że musi 

dotrzeć osobiście do schroniska. Chce jak najszybciej zobaczyć tego nieszczęśliwego pieska, 

bo nie może spać po nocach i rozmyśla o Tinie. 

Obserwując zachowanie Natalii i JEJ oddane serce, postanowiliśmy natychmiast 

przyjąć JĄ do grona wolontariuszy. Po przyjeździe do schroniska Natalia wzięła na ręce 

pierwszego napotkanego za siatką malutkiego bezbronnego szczeniaczka i mocno tuliła do 

serduszka jak swój najdroższy skarb… 



Stwierdzam, że mądrość naszej uczennicy może być inspiracją do pięknej 

metamorfozy – zmiany upodobań i charakteru, zarówno młodego człowieka, jak i ludzi 

dorosłych. Rodzicom Natalii Asi i Marcinowi serdecznie gratuluję wspaniałej córeczki. 

 

EWELINA PODLESIECKA kl. V a – sprytnie obserwowała naszą pracę i od czterech miesięcy 

marzyła, żeby dołączyć do nas. Przyszła do mnie i stanowczo powiedziała: „Tak bardzo 

kocham psy i pragnę im pomagać”. A gdy zauważyła, że wolontariusze pośpieszyli z pomocą 

samotnej chorej pani bezwzględnie postanowiła do nas dołączyć.  

Ewelina zasługuje na ogromne wyróżnienie, – bo w czasie naszego wyjazdu miała 

złamaną rękę w gipsie. Okazało się, że uczennica jest bardzo odpowiedzialna, ambitna                   

i  z ogromną radością jedną ręką opiekowała się biegnącymi do niej pieskami. Z troską 

patrzyła na samotne zwierzakami w kojcach i ze łzami w oczach stwierdziła: „Spełniło się 

moje marzenie”. Rodzice Eweliny Dorota i Tomasz  mają powód do dumy ze swojej córki. 

 

WERONIKA OBRZÓD kl. I c – to nieprawdopodobna historia, o której wam opowiem… 

... bo aż trudno sobie wyobrazić, że dziewczynka jest wolontariuszką OD CZWARTEGO ROKU 

ŻYCIA. Weronika od trzech lat jeździ razem ze swoimi rodzicami do miejscowości Zapole 

k/Kolbuszowej. Tam jest dom rodzinny jej dziadzia, który bardzo ciężko zachorował                           

i większość swojego życia spędza w szpitalu.  

W tym domu pozostały trzy pieski i cztery koty. Ta dzielna wspaniała dziewczynka gromadzi 

pożywienie, karmi zwierzaki, a razem z rodzicami opiekuje się swoim chorym dziadziem…  

Po przyjeździe do schroniska trzymając pełne ręce karmy z ogromną troską karmiła 

bezdomne zwierzaki. 

 

 

 



Nasza uczennica uczucie Empatii ma wpajane od dziecka dzięki wspaniałym rodzicom, 

którzy swoim przykładem okazują fakt, iż:  

„ZWIERZĘ TEŻ CZUJE BÓL, ROZPACZ, SAMOTNOŚĆ…” Rodzice Weroniki Monika                        

i Sławomir są pięknym przykładem dla nas wszystkich realizując hasło: „BĄDŹ DOBRYM DLA 

LUDZI I ZWIERZĄT”. 

W dniu 11 grudnia 2013 roku nasi wolontariusze obserwowali na własne oczy adopcję 

pieska - wabi się Morena. Był to owczarek niemiecki, który trafił do schroniska. Tego dnia 

Państwo Róża i Przemek z miejscowości Łazory k/Biłgoraja przyjechali wybrać jakiegoś 

pieska. MORENA MIAŁA WYJĄTKOWE SZCZĘŚCIE TRAFIAJĄC NA WSPANIAŁYCH LUDZI.  

W dniu dzisiejszym nawiązaliśmy kontakt telefoniczny z panem Przemkiem, który 

pamiętał naszych uczniów, pochwalił ich telefonicznie za cudowną pracę i potwierdził, że 

Morena jest niesłychanie radosnym pieskiem biegającym wśród swoich czworonożnych 

przyjaciół (dwóch psów i trzech kotów). Wszyscy żyją w zgodzie na jednym podwórku 

otaczane miłością gospodarzy. Naszym marzeniem jest odnaleźć jeszcze jedną taka rodzinę 

jak Róża i Przemek, która przygarnęłaby naszą samotną Tinę. 

Od początku roku szkolnego razem z panią Kariną Bober, jako wychowawcy młodzieży 

dbamy o wszechstronny rozwój dzieci i poznanie wartości słowa „empatia” w stosunku do 

ludzi i zwierząt.  

W tym miejscu z radością i wielką dumą muszę pochwalić naszych dzielnych 

wolontariuszy, którzy spontanicznie okazali pomoc samotnej chorej pani. Właśnie dziś na 

ławce przed blokiem umówiliśmy się na spotkanie.  

Uczniowie naszej szkoły w swoich małych rączkach przynieśli wiele podarunków. Były to 

różne artykuły do użytku codziennego dla pani, jak również duże ilości pożywienia dla jej 

piesków. Uśmiechnięte serdeczne dzieci z radością przekazywały podarunki, a chora pani ze 

szczęścia płakała i żegnając nas powiedziała tak:  

„Są na świecie cudowne anioły, a za waszą dobroć kochane dzieci 

dziękuję waszym wspaniałym rodzicom.”  

 



Na podziękowania zasłużyli: 

Pani Alicja Pawlus 

Pani Monika Krzemieniecka 

Pani Dorota Pacocha 

Panu Marek Mika 

 

Prowadzoną edukację na rzecz schroniska w Rzeszowie nadzoruje Pani 

mgr inż. Janina Dec Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Rzeszowie.  

Pani Dyrektor jest dumna z rodziców i uczniów, w których rozwija się 

tak ważne uczucie EMPATII w pomaganiu istotom słabszym i chorym, 

zarówno ludziom jak i zwierzętom. 

 

                                                                                 Sprawozdania redaguje: 

mgr inż. Małgorzata Wiech 

Stronę internetową przygotowuje: 

Pani Karina Bober 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 


