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Rzeszów, dn. 16.04.2014 r. 

 

WOLONTARIUSZE W PRACY 

DZIEWIĄTA WYCIECZKA DO SCHRONISKA „KUNDELEK” 

EDUKACJA NA RZECZ ZWIERZĄT  

oraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 16.04.2014r. dla samotnej i chorej Pani wolontariusze razem ze 

swoimi rodzicami przygotowali piękne ŚWIĘTA WIELKANOCNE. Rodzice 

uczniów spontanicznie i z radością zadbali o potrzebującą osobę i przekazali 

różnorodne artykuły spożywcze. Wolontariusze we własnym zakresie zakupili i 

przygotowali kosze świąteczne z pełną zawartością różnych artykułów, m. in.  

domowe wypieki, pieczywo, kasze, kawy, herbaty, czekolady, makarony, 

dżemy, sery, warzywa, owoce, wędliny, kiełbasę wiejską, święcone jajka, 

baranki, a uczennica Adrianna Mika wraz z babcią wykonała artystyczne 

dziergane na szydełku świąteczne pisanki. Domowe wypieki powędrowały na 

świąteczny stół dzięki Paniom Alicji Pawlus, Dorocie Pacocha i Monice 
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Krzemienieckiej. O nakrycie wielkanocnego stołu zadbała Pani Renata Mika i 

Joanna Płodzień, a pięknym szlafrokiem naszą Panią otulił uśmiechnięty 

Mikołaj Krzemieniecki trzymając w ręce zakupione przez swoją mamę Panią 

Monikę Krzemieniecką buty i odzież osobistą. O oprawę artystyczną zadbał 

uczeń klasy I c Mikołaj Pacocha grając piękne utwory muzyczne na swojej 

gitarze, a jego mama Pani Dorota Pacocha prywatnym samochodem przywiozła 

duże ilości wiejskich jajek oraz skrzynki warzyw i owoców. 

Nasi uczniowie zadbali także o wyżywienie dla piesków przygarniętych 

przez samotną i chorą Panią i przynieśli zakupione artykuły przemysłowe 

niezbędne do prowadzenia domu i zadbania o czystość jej podopiecznych, 

wśród nich znalazły się proszki do prania, szampony, szczotki, płyny do kąpieli 

zwierzaków i mycia naczyń, pościel, ręczniki oraz duże ilości karmy dla piesków 

będących pod Jej opieką. 

Radość i wzruszenie do łez samotnej Pani jeszcze bardziej zmotywowała 

naszych wolontariuszy i ich rodziców do dalszej pomocy potrzebującym, a ten 

wspaniały widok na zawsze pozostanie w ich pamięci.  

Po odwiedzinach u samotnej Pani z przeświadczeniem, że będzie mieć 

radosne święta pojechaliśmy do schroniska. Klaudia Krawczyk wiozła dla 

piesków piękną białą budę wykonaną przez tatę Pana Krzysztofa Krawczyka 

bo… jak śnieżna biel jest miłość Klaudii do czworonożnych przyjaciół.  

Razem z nami pojechała Martynka Kurdziel uczennica klasy III b. 

Martynka jest dla nas ogromnym zaskoczeniem i przykładem bezinteresownej 

miłości do zwierząt i ludzi, to dziewczynka o niezwykłej skromności i 

wyjątkowej kulturze osobistej. Nigdy nie oczekiwała pochwał w zamian za 

pomoc i opiekę dla potrzebujących. Po każdym spotkaniu ze łzami w oczach 
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wracała patrząc na cierpienie opuszczonych samotnych zwierzaków w 

schronisku „Kundelek”. 

Na pochwałę zasłużył uczeń klasy II b Wincent Winiarz, który zawsze 

zapewniał ogromne ilości karmy i różnorodnych prezentów np. proszki do 

prania, środki higieny osobistej, preparaty zdrowotne i pielęgnacyjne dla 

zwierząt, materace, pościele, koce, ręczniki, kołdry, itp. Wincent razem z mamą 

Panią Barbarą Winiarz przekazali w ciągu całego roku dla samotnej Pani i 

bezdomnych zwierzaków w schronisku około 100 kg różnych podarunków. Bez 

względu na pogodę z załadowanym do pełna plecakiem i w swoich małych 

dłoniach dźwigał z ogromną radością w sercu podarunki dla wszystkich 

potrzebujących. 

Jako opiekun czuję ogromną dumę i zadowolenie z moich uczniów, 

ponieważ udało mi się rozbudzić w nich empatię i chęć niesienia pomocy dla 

ludzi i zwierząt. Nie zapominajmy, że to właśnie ludzie i zwierzęta potrzebują 

pomocy w każdym momencie swojego życia, za co bezinteresownie odpłacą się 

swoją miłością i wiernością. Z całą stanowczością stwierdzam, że grupę naszych 

uczniów pracujących w wolontariacie można postawić na równi z 

wolontariuszami niosącymi pomoc humanitarną dla potrzebujących w różnych 

zakątkach świata.  

W tym miejscu jeszcze raz chcę podziękować każdemu wolontariuszowi i 

każdemu rodzicowi za inicjatywę i chęć działania w czasie wolnym niezależnie 

od pory roku, poświęcenie i energię w opiece nad podopiecznymi 

rzeszowskiego schroniska „Kundelek” oraz okazaną bezinteresowną pomoc 

ludziom potrzebującym w chorobie.  
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Kolejny raz wyróżniamy uczniów…:

Adrianna Mika                 kl. I c 

Natalia Płodzień              kl. I c 

Weronika Obrzód            kl. I c 

Mikołaj Pacocha              kl. I c 

Mikołaj Krzemieniecki   kl. I c 

Jakub Pawlus                    kl. I c 

Klaudia Krawczyk             kl. II c 

Wincent Winiarz        kl. II b 

Daria Kurdziel             kl. III b 

Karolina Kubicka        kl. V d 

Klaudia Bartoszek     kl. V a 

Angelika Żuczek        kl. V a 

Ewelina Podlesiecka      kl. V a 

 

 

… i szczególne wyróżnienie dla rodziców: 

 

Pani   Alicja Pawlus 

Pani   Monika Krzemieniecka 

Pani   Dorota Pacocha 

Pani   Barbara Winiarz 

Pani   Monika Obrzód 

Pani   Joanna Płodzień 

Pani   Anna Kubicka 

Pani   Małgorzata Bartoszek 

Pani   Aneta Kurdziel 

Pani  Renata Mika 

Pani  Katarzyna Krawczyk 

Pani  Małgorzata Żuczek 

Pani  Dorota Podlesiecka 

Pan   Tomasz Kurdziel 

Pan   Krzysztof Krawczyk 

Pan   Marcin Płodzień 

Pan   Sławomir Obrzód 

Pan   Krzysztof Pacocha 

Pan   Robert Bartoszek 

Pan   Marek Mika
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Rok szkolny 2013/2014 był dla pracy naszego WOLONTARIATU 

szczególnym wyróżnieniem jako HONOROWY SPONSOR przyznanym przez 

wydawnictwo „Znak EMOTIKON” w Krakowie… 

…a nasi uczniowie otoczyli troskliwą opieką bezdomną TINĘ. 

W imieniu opiekunów wolontariatu Pani Kariny Bober i Pani mgr inż. 

Małgorzaty Wiech składamy serdeczne podziękowania dla Pani wicedyrektor 

mgr Eweliny Wacławek-Śliż za okazane nam wsparcie. Pani wicedyrektor tak 

jak rodzice i dzieci cieszyła się z naszej wspólnej pracy, wychowywania 

młodzieży i uwrażliwiania uczniów na cierpienie potrzebujących. 

 

Na szczególną uwagę ciągle zasługuje fakt wspierania naszej 

działalności przez Panią mgr inż. Janinę Dec Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 

11 w Rzeszowie. Pani Dyrektor zawsze służyła nam swoją radą i pomocą i 

całym sercem podziwiała pracę uczniów i zaangażowanie rodziców. Gdy po 

zajęciach szkolnych wracaliśmy ze schroniska Pani Dyrektor pracując do 

późnych godzin wieczornych czekała na relacje wolontariuszy i ze 

wzruszeniem dostrzegała jak nasi młodzi uczniowie z dobrocią serca reagują 

na krzywdę słabszych. Była także pod wrażeniem wielkiej integracji rodziców i 

dzieci w niesieniu pomocy istotom samotnym, chorym i potrzebującym. 

 

 

                                                                             Prowadzący edukację:  

mgr inż. Małgorzata Wiech 

                                                                           opiekun  Karina Bober 
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