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Rzeszów, dn. 26.02.2014 r. 

WOLONTARIUSZE W PRACY  

SIÓDMA WYCIECZKA DO SCHRONISKA „KUNDELEK” 

EDUKACJA NA RZECZ ZWIERZĄT  

 

To już SIÓDMY WYJAZD NASZYCH WOLONTARIUSZY do schroniska „KUNDELEK”                  

w Rzeszowie…. 

… a nasza szkoła może być dumna z postawy uczniów, którzy zawsze chętnie                           

i z radością jadą do bezdomnych zwierzaków. 

Do naszej wycieczki dołączył uczeń klasy I c  MIKOŁAJ PACOCHA – muszę opowiedzieć 

o tym cudownym dziecku… 

…otóż Mikołaj jest niezwykle utalentowany i w Jego malutkim serduszku nie tylko gra 

muzyka, ale i miłość do czworonożnych przyjaciół. 

Mikołaj od początku roku szkolnego obserwował pracę wolontariuszy, a ponieważ gra 

na gitarze to JEGO marzeniem było zabrać gitarę i pojechać z nami…. 

Mikołaj ciągle w sposób bardzo kulturalny i nieśmiało podpytywał mnie gdzie jest to 

schronisko i co to jest za miejsce, w którym jest tak ogromna ilość bezdomnych zwierząt -                

w JEGO małej mądrej główce zrodziła się ciekawość… 

Obserwując MIKOŁAJA razem z Panią Kariną Bober zauważyłyśmy, że jest ułożonym, 

spokojnym chłopcem. Gdy podczas zabawy zbudował sobie domek z klocków lego, a koledzy 

przypadkowo zniszczyli Jego pracę to Mikołaj z uśmiechem powiedział tak:  

„Nic złego się nie stało i zbuduję nowy domek, jeszcze ładniejszy, w którym zagram na 

swojej ulubionej gitarze…” 

I w tym właśnie dniu miał w szkole swoją gitarę i zagrał dla wszystkich dzieci. Od tego 

właśnie momentu otrzymał od nas wizytówkę WOLONTARIUSZ – „Moje marzenie zostało 
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spełnione!” powiedział radośnie Mikołaj trzymając w rękach 5kg karmy przed bramą 

schroniska. 

Jak zawsze tak i dziś z uśmiechem czeka na nas behawiorystka KASIA FILAR. Pani 

Kasia przekazuje nam naszego pieska TINĘ, a szczęśliwe dzieci „prześcigają się” w opiece             

i każde z nich już chce pieska prowadzić, czesać, głaskać, karmić, otulać szalikiem                            

w dzisiejszym mroźnym dniu – TAK WYGLĄDA DZIECIĘCA ODPOWIEDZIALNA PRZYJAŹŃ… 

Celem naszego wyjazdu do schroniska w dniu dzisiejszym jest ponadto sprawdzenie 

finansów przeznaczonych TINIE. 

Chcę przypomnieć, że nasza szkoła zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „ZNAK 

EMOTIKON” w KRAKOWIE i wydawnictwo przekazało kwotę pieniężną w wysokości 125,00 zł 

dla wybranego przez nas w czerwcu 2012 roku pieska TINY. Ta kwota została przesłana tylko 

dla naszego pieska (dzienna dawka żywieniowa 12,50 zł). 

W tym miejscu chcemy podziękować Pani MARII STULIN – księgowej Rzeszowskiego 

Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, która właściwie prowadzi zagospodarowanie naszej 

nagrody finansowej. Ten fakt potwierdza Pani Prezes Halina Derwisz utrzymująca schronisko 

„Kundelek” w Rzeszowie na bardzo wysokim poziomie. 

Dodatkowo jesteśmy dumni z uczniów naszej szkoły, dzięki którym piękny szyld „SP 

nr 11 HONOROWY SPONSOR”  ufundowany przez Dyrektora mgr inż. Janinę Dec jest 

przykładem pięknej pracy naszego WOLONTARIATU. 

Piękną postawę prezentują rodzice wolontariuszy zaopatrując swoje dzieci w duże 

ilości karmy dla bezdomnych zwierzaków. Ponadto rodzice na bieżąco dopytują się                       

o kolejne wyjazdy i uczestniczą w każdej wycieczce  - z radością organizują urlop w swojej 

pracy – SĄ NIEZAWODNI, a na wyróżnienie zasługują: 

 Pani Dorota Pacocha 

 Pani Barbara Winiarz 

            Pani Monika Krzemieniecka 

Pan Tomasz Kurdziel 

     Pan Krzysztof Krawczyk 
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W dniu dzisiejszym spotkała nas wielka radość… 

… po dwóch miesiącach poszukiwań odnaleźliśmy adres chorej pani opiekującej się 

pieskami w swoim mieszkaniu. Zły los sprawił, że w wyniku choroby pani straciła pracę            

i pozostała bez środków do życia… 

Kiedy WOLONTARIUSZE poznali sytuację postanowili natychmiast otoczyć opieką 

Panią i jej pieski - bo życie stawia na naszej drodze ludzi o wielkich sercach. 

 

Sprawozdania redaguje: 

mgr inż. Małgorzata Wiech 

Stronę internetową przygotowuje: 

Pani Karina Bober 
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