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WOLONTARIUSZE W PRACY 

TRZECIA WYCIECZKA DO SCHRONISKA „Kundelek” 

EDUKACJA NA RZECZ ZWIERZĄT 

 

 W dniu 23.10.2013r. o godzinie 14.00 nasi wolontariusze z radością 

wybierają się w odwiedziny do samotnej TINY W SCHRONISKU. 

 Nasz piesek od trzech lat znajduje się w schronisku od chwili utraty 

swojej kochającej właścicielki. Każdego dnia nadal wypatruje swojej pani. 

Wystraszona okalecza swoje ciało wygryzając futerko na łapkach. Cierpiąca do 

bólu nie może znieść hałasu szczekających wokół piesków i atmosfery 

schroniska, chociaż jak zapewnia Prezes Halina Derwisz pracownicy dbają o 

Tinkę jak o każdego pieska.  

 Nasza dzielna grupa wolontariuszy ma szczęście, bo zawsze z uśmiechem 

czeka na nas Pani Kasia Filar behawiorysta zwierzęcy („psi psycholog”). Pani 

Kasia również na nasze spotkania poświęca swój czas wolny jako opiekun 

wszystkich wolontariuszy w liczbie około 100 osób w różnym przedziale 

wiekowym (uczniowie szkół podstawowych, średnich i studentów różnych 

uczelni).  

Pani psycholog służy swoją pomocą i pokazuje nam: 

 prawidłową pielęgnację zwierząt na co dzień 

 właściwe podejście i oswojenie psa nieznanego i porzuconego 



 przekazuje informacje nt. pielęgnacji chorego zwierzaka po operacji 

 uczy nas zasady „mocnego przewodnika” dla pieska podczas spaceru 

 uczula nas na cierpienia zwierzątek opuszczonych gdy straciły swój dom i 

swojego właściciela – wyjaśnia co znaczy słowo „empatia” zarówno dla 

ludzi, jak i do świata zwierząt 

Chcę zauważyć miły fakt, że moi uczniowie o wielkich sercach przywożą 

zakupioną karmę często za oszczędności swoich skarbonek. 

Wolontariusze naszej szkoły są konkretni i zdecydowani w swoim działaniu – 

proszą kulturalnie o pokazanie naszego pieska i z radością porywają Tinkę na 

długi spacer. Psie serduszko nabrało do nas ogromnego zaufania i o 400 

metrach wspólnej drogi nagle radosna TINA przewróciła się na trawie do góry 

brzuszkiem do głaskania jej rudego futerka. Z uśmiechniętym pyszczkiem i 

łapkami wyciągniętymi w naszą stronę cała oddana na swój sposób 

podziękowała naszym opiekunom za to, że wybrali właśnie ją i dla niej szukamy 

nowego domu, by ze schroniskowego kojca znowu trafiła na kanapę i kolana 

swojego właściciela. 

Zobaczymy teraz piękne chwile opieki moich uczniów: 

 DARIA  KURDZIEL  tak bardzo kochająca zwierzaki założyła Tinie swoją 

chusteczkę i tuliła pieska na spacerze jak swojego najdroższego 

przyjaciela, bo właśnie dziś dołączyła do naszego wolontariatu. Daria 

ciągle zabiegała o przyłączenie się do nas a podczas swojej pracy 

wykazała się ogromnymi zdolnościami i odpowiedzialnością w opiece 

nad zwierzętami. 

 KLAUDIA BARTOSZEK  i  KAROLINA KUBICKA wrażliwe na krzywdę 

zwierząt pytały panią Kasię o prawa i obowiązki wolontariuszy. 



Zapatrzone na samotne zwierzątka zaglądały do każdego kojca, gdzie 

za siatką wpatrywały się w nas samotne pieski i kotki prosząc w 

swoich gestach i podając łapki… zabierzcie nas do domu… dziewczęta 

z trudem powstrzymywały łzy i ze smutkiem  w sercach pożegnały 

schronisko… 

 KLAUDIA KRAWCZYK jedna z młodszych wolontariuszy, radosna, 

uśmiechnięta, obowiązkowa, zatroskana o każde zwierzątko jest 

zawsze gotowa do pracy. Swoją miłość do zwierzaków wyniosła z 

domu, ponieważ tato Klaudii – pan Krzysztof Krawczyk już drugi rok 

angażuje się we współpracę ze schroniskiem udzielając prywatnego 

transportu.   

 WINCENT  WINIARZ  gdy wchodzi do schroniska świat czworonożnych 

przyjaciół pozostaje tylko dla niego. Nie patrzy na błoto, deszcz, śnieg 

bo zawsze gromada piesków jest przy nim tulona, pieszczona, 

karmiona – ten widok pięknej bezgranicznej miłości dziecka do 

zwierząt trzeba zobaczyć na własne oczy… 

W naszej szkole poza sprawdzonymi wolontariuszami są także inne dzieci  

pragnące pomagać biednym zwierzątkom.  

Jedną z nich jest  JULIA  WISZ  uczennica klasy Id wrażliwa na krzywdę 

zwierząt. Podczas zajęć świetlicowych wykonała piękną laurkę zadedykowaną 

właśnie dla samotnej Tiny w schronisku. Julcia jest tak przejęta losem biednych 

zwierząt, że powiedziała nam tak: 

„Chciałabym wszystkie samotne kotki i pieski z całego schroniska zabrać 

do swojego domku…”  a ja stwierdzam fakt: 

TO OD TAKICH WŁAŚNIE DZIECI POWINNIŚMY UCZYĆ SIĘ MIŁOŚCI DO 

ZWIERZĄT! 



Moim obowiązkiem jest również zaznaczyć fakt współpracy rodziców z 

naszą szkołą. Zawsze możemy liczyć na bezinteresowną pomoc pana Tomasza 

Kurdziela, który zaoferował nam prywatny transport oraz fotografował naszą 

pracę na rzecz zwierzaków. Dodatkowo w wycieczce udział wzięła studentka 

Uniwersytetu Rzeszowskiego II roku Filologii Germańskiej Pani Krajewska 

(aktualnie będąca na praktyce w SP 11), chętnie pomagała wolontariuszom 

utrwalając przebieg naszej pracy poprzez wykonywanie zdjęć.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 



 

 

 



 

 

 



 



 


