
Rzeszów, dnia 11.12.2013r. 

 

WOLONTARIUSZE SP 11 W PRACY 

PIĄTA WYCIECZKA DO SCHRONISKA „KUNDELEK” 

EDUKACJA NA RZECZ ZWIERZĄT 

  

Dzisiejszy dzień jest dla nas bardzo szczęśliwy, ponieważ praca 

wolontariuszy przez pięć miesięcy została szczególnie doceniona przez 

Dyrektora naszej szkoły.  

Radosne i uśmiechnięte dzieci pracując na rzecz schroniska zawsze z 

niecierpliwością czekały kiedy mogą spotkać się z Panią Dyrektor, by podzielić  

wrażenia z odwiedzin zwierzaków w schronisku. 

Nasza Pani Dyrektor zawsze mimo swoich obowiązków służbowych 

poświęcała nam czas i ze wzruszeniem słuchała opowieści każdego 

wolontariusza.  

Patrząc na nasze działania służyła pomocą i zasponsorowała tablicę z 

szyldem, która została przekazana do schroniska. Tablica została pięknie 

wygrawerowana z umieszczonym napisem następującej treści: 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

nr 11 W RZESZOWIE 

HONOROWY  SPONSOR 

PIESKA TINY W SCHRONISKU „KUNDELEK” 

Nagroda główna w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod patronatem 

WYDAWNICTWA „ZNAK EMOTIKON” w KRAKOWIE. 



W czasie naszej wycieczki dzieci uczestniczyły w ADOPCJI BEZDOMNEGO 

PIESKA – owczarek niemiecki o imieniu MORENA. Była to sytuacja 

przypadkowa, a wolontariusze mieli okazję zobaczyć na własne oczy jak 

przebiega proces adopcji. Ludzie o dobrym sercu Róża i Przemysław obdarzyli 

miłością pieska MORENĘ i znaleźli dla niego miłość i miejsce w swoim domu. 

Nasi wolontariusze wzięli numery telefonów do nowych właścicieli MORENY i 

będą z nimi w stałym kontakcie. Państwo Róża i Przemysław przyjechali do 

schroniska z miejscowości Łazory k/Biłgoraja województwo podkarpackie.  

W dniu dzisiejszym dołączyła do nas nowa wolontariuszka ANGELIKA 

ŻUCZEK – uczennica klasy Va. Obserwowała nasze zaangażowanie i marzyła o 

tym, by być wśród nas. Chętnie podejmowała różne działania i swoją opieką 

otoczyła TINĘ, równocześnie pomagając innym zwierzakom. 

Od Nowego Roku 2014 pragniemy rozszerzyć naszą działalność. 

Marzymy o tym, by współpracować z rzeszowskimi mediami: radio, 

telewizja, prasa… 

*    *    * 

Wizyty w schronisku i naszą działalność wspiera  

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

Rzeszowie, która zawsze ma dla nas otwarte serce. 

 

                                                          Prowadzący edukację: 

 

                                                                    mgr inż. Małgorzata Wiech 

                                                           opiekun  Karina Bober 



 

 



 

 



 

 



 


