
 

                                                                                                                                     Rzeszów, dnia 30.11.2013r.  

 

WOLONTARIUSZE  SP 11 W PRACY – CZWARTA WYCIECZKA 

DO SCHRONISKA W RZESZOWIE. 

EDUKACJA NA RZECZ ZWIERZĄT 

 

W dniu 30.11.2013r. SOBOTA; zimno, deszcz ze śniegiem, -6°C, a nasi 

wspaniali WOLONTARIUSZE punktualnie o godz. 10.00 rano czekają na 

spotkanie pod budynkiem szkoły.  

Uśmiechnięte buzie okręcone szalami, pod zimowymi kurtkami radosne serca, a 

w dłoniach trzymają worki z karmą dla bezdomnych czworonożnych przyjaciół 

w schronisku.  

Do mojego samochodu dumnie wkładamy szyld szkoły wykonany i 

wymalowany przez naszego konserwatora Pana Janka, który od lat z radością 

pomaga nam od strony technicznej w pracy na rzecz schroniska. 

Miłym zaskoczeniem stał się dla nas fakt przyłączenia wspaniałych rodziców 
naszych wolontariuszy: 

Pani  Małgorzata Bartoszek 

                                               Pan   Robert Bartoszek 

                                               Pan   Tomasz Kurdziel 

                                               Pani  Barbara Winiarz 

  Pani   Monika Krzemieniecka 

wraz ze swoim synem Mikołajem. MIKOŁAJ KRZEMIENIECKI uczeń klasy Ic jest 

ciekawym świata dzieckiem i bystrym obserwatorem naszej pracy w 

przygotowaniu „Mikołajek dla bezdomnych zwierzaków w schronisku”. 



 

Każdego dnia dopytywał się nt. schroniska; gdzie to miejsce jest?... jak 

wygląda?... co tam się robi?… itd. … pytał konkretnie, tak jak to robią nasi 

wolontariusze. W czasie wycieczki ten młody człowiek mimo przejmującego 

zimna dzielnie opiekował się zwierzakami, a po kilkugodzinnym pobycie wśród 

300 zwierząt MIKOŁAJ zapytał „Czy mogę zostać dłużej by pomóc tym 

opuszczonym samotnym zwierzakom?” … 

… a ja powiem tak: 

TAK WIELKIE I PIĘKNE SERCA MAJĄ WŁAŚNIE DZIECI! 

 Jak zawsze i również dziś serdeczną opieką otoczyła nas Pani Kasia Filar – 

behawiorysta zwierzęcy („psi psycholog”).  

Cała nasza dzielna grupa przekazała na ręce Pani Kasi nasz szyld:  

 

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. 

 

 Następnie Pani Kasia przekazała nam naszą TINĘ, a moi cudowni 

wolontariusze jak zawsze przejęli nad pieskiem fachową opiekę; daleki 

godzinny spacer, czesanie, karmienie, przytulanie i głaskanie. Ponadto 

dokarmiali inne pieski w schronisku. 



 

 Po kilku godzinach intensywnej, a jakże przyjemnej dla nas pracy z 

radością wróciliśmy do szkoły a wolontariusze od razu pytali o termin kolejnej 

wycieczki… 

 Galerię zdjęć podczas listopadowej wycieczki prowadziła Pani Monika 

Krzemieniecka oraz studentka II roku Pedagogiki na Uniwersytecie 

Rzeszowskim o specjalności: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja – Katarzyna 

Kutiak. 

 Wszystkie raporty z wycieczek redaguje Małgorzata Wiech, a oprawą 

techniczną na stronę internetową zajmuje się Karina Bober. 

 

                                                           Prowadzący edukację: 

 

                                                                    mgr inż. Małgorzata Wiech 

                                                           opiekun Karina Bober 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 


