
Rozmaitości Uczniowskie Magazyn Oświatowo-Rozrywkowy. Wydanie specjalne, Kraków 2012Zespół Szkół nr 1 w Krakowie.

WSZTSTKO JEST POEZJĄ

Mysz i kot
Ignacy Krasicki

Mysz, dlatego, że niegdyś całą książkę zjadła,
Rozumiała, iż wszystkie rozumy posiadła.
Rzekła więc towarzyszkom: „Nędzę waszą skrócę,
Spuśćcie się tylko na mnie, ja kota nawrócę!”
Posłano więc po kota. Kot, zawżdy gotowy,
Nie uchybił minuty, stanął do rozmowy.
Zaczęła mysz egzortę: kot jej pilnie słuchał,
Wzdychał, płakał... Ta widząc, iż się udobruchał,
Jeszcze bardziej wpadała w kaznodziejski zapał,
Wysunęła się z dziury — a wtem ją kot złapał.

Kot w pustym mieszkaniu
Wisława Szymborska

Umrzeć - tego nie robi się kotu.
Bo co ma począć kot
w pustym mieszkaniu.
Wdrapywać się na ściany.
Ocierać między meblami.
Nic niby tu nie zmienione,
a jednak pozamieniane.
Niby nie przesunięte,
a jednak porozsuwane.
I wieczorami lampa już nie świeci.
Słychać kroki na schodach,
ale to nie te.
Ręka, co kładzie rybę na talerzyk,
także nie ta, co kładła.

Coś się tu nie zaczyna
w swojej zwykłej porze.
Coś się tu nie odbywa
jak powinno.
Ktoś tutaj był i był,
a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma.

Do wszystkich szaf się zajrzało.
Przez półki przebiegło.
Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło.
Nawet złamało zakaz
i rozrzuciło papiery.
Co więcej jest do zrobienia.
Spać i czekać.

Niech no on tylko wróci,
niech no się pokaże.
Już on się dowie,
że tak z kotem nie można.
Będzie się szło w jego stronę
jakby się wcale nie chciało,
pomalutku,
na bardzo obrażonych łapach.

I żadnych skoków pisków na początek.

PSIA DUSZA...
Barbara Borzymowska

To tylko pies, tak mówisz, tylko pies... 
A ja ci powiem 
Że pies to czasem więcej jest niż człowiek 
On nie ma duszy, mówisz... 
Popatrz jeszcze raz 
Psia dusza większa jest od psa 
My mamy dusze kieszonkowe 
Maleńka dusza, wielki człowiek 
Psia dusza się nie mieści w psie 
I kiedy się uśmiechasz do niej 
Ona się huśta na ogonie 
A kiedy się pożegnać trzeba 
I psu czas iść do psiego nieba 
To niedaleko pies wyrusza 
Przecież przy tobie jest psie niebo 
Z tobą zostaje jego dusza 

Na wyspach Bergamutach
Jan Brzechwa

Na wyspach Bergamutach
Podobno jest kot w butach,
Widziano także osła,
Którego mrówka niosła,
Jest kura samograjka
Znosząca złote jajka,
Na dębach rosną jabłka
W gronostajowych czapkach,
Jest i wieloryb stary,
Co nosi okulary,
Uczone są łososie
W pomidorowym sosie
I tresowane szczury
Na szczycie szklanej góry,
Jest słoń z trąbami dwiema
I tylko... wysp tych nie ma.

Psie smutki
Jan Brzechwa

Na brzegu błękitnej rzeczki
Mieszkają małe smuteczki.
Ten pierwszy jest z tego powodu,
Że nie wolno wchodzić do ogrodu,
Drugi - że woda nie chce być sucha,
Trzeci - że mucha wleciała do ucha,
A jeszcze, że kot musi drapać,
Że kura nie daje się złapać,
Że nie można gryźć w nogę sąsiada
I że z nieba kiełbasa nie spada,
A ostatni smuteczek jest o to,
Że człowiek jedzie, a piesek musi biec 
piechotą.
Lecz wystarczy pieskowi dać mleczko
I już nie ma smuteczków nad rzeczką.

Ludwik Jerzy Kern "Na kanapie"

Kto to chrapie
Na kanapie?
Kto się w ucho
Przez sen drapie?
Kto, gdy zły,
To szczerzy kły?
Kogo czasem gryzą pchły?
Komu w głowie
Figle?
Psoty?
Kto gołębie goni?
Koty?
Kto pantofle
Gryzie pana?
Na mleczarkę
Szczeka z rana?
Kto się z dziećmi
Bawi zgodnie?
A złodzieja cap!
Za spodnie?

Wiecie, kto to?
No to sza!
Po co budzić
Ze snu psa...
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Godziny spędzone nad dokumentami, dni wypełnio-
ne troską i nadzieją, całe lata poświęcone czworonoż-
nym istotom. Ten wszystko to nie tylko praca, ale spo-
ra część życia pani Barbary Grzywacz, kierowniczki 
Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami

RUMOR: Czy trudno jest kierować taką organizacją?
B. Grzywacz: Na pewno tak, z racji tego, że każdy dzień w naszym towarzy-
stwie jest inny. Z góry nie wiadomo ile będziemy mieli interwencji w ciągu 
doby i ile zwierząt zostanie nam podrzuconych. 
R: Co należy w takim razie do obowiązków pracowników TOZ-u?
B. Grzywacz: To zależy od funkcji jaką pełnią pracownicy  w stowarzysze-
niu. Do obowiązków inspektorów należą między innymi wyjazdy na in-
terwencje, zajmują się sytuacjami, gdy zwierzęta są maltretowane lub źle 
przetrzymywane, szczególnie na takich mrozach. Są jeszcze pracownicy 
biurowi, którzy zajmują się tak naprawdę wszystkim po trochu: Wydajemy 
karmę dla kotów i psów, w okresie zimowym ziarno dla ptaków. Poza tym 
zajmują się rozliczaniem z pracownikami, utrzymują kontakty z gminami, 
rejestrują psy, a także organizują koncerty i akcje charytatywne wspierając 
schroniska i hotele dla zwierząt.
R: Jak sobie radzi Pani ze stresem, który niewątpliwie towarzyszy takiej 
pracy?
B. Grzywacz: Na początku mojej pracy bardzo się przejmowałam pod-
opiecznymi. Teraz jednak wiem, że najważniejszy jest dystans. Zdaję sobie 
jednak sprawę z tego, że nie możemy uratować całego świata. Są przypadki  
którym nie możemy zaradzić.
R: W jaki sposób pozyskujecie darczyńców?
B. Grzywacz: Głównym źródłem dochodów naszej fundacji jest 1% przeka-
zywany co roku przez Urząd Skarbowy. Poza tym zbieramy pieniądze po-
przez propagowanie działalności Towarzystwa, m.in ulotki informacyjne, 
akcje charytatywne i media, a także  przez strony internetowe.
R: Jak praca w TOZ wpływa na Pani życie osobiste?
B. Grzywacz: Odkąd tu pracuję wzbogaciłam się o psa, dwa szczury i cho-
mika z poszarpanymi uszami. Na pewno częściej zauważam krzywdę wy-
rządzoną zwierzętom. Całe moje życie osobiste zajmuje praca na rzecz to-
warzystwa.
R: Jak ocenia Pani dotychczasową pracę organizacji? Czy można było 
zrobić coś więcej?
B. Grzywacz: Zawsze można było zrobić więcej. Jednak zważając na wa-
runki jakie posiadamy jestem zadowolona z dotychczasowej pracy naszego 
stowarzyszenia. 
R: Jakie ma Pani marzenia dotyczące działalności stowarzyszenia?
B. Grzywacz: Moim największym marzeniem jest to, abyśmy mieli wystar-
czająco dużo środków na ratunek pokrzywdzonym. Chciałabym także, aby 
schronisko było puste, a zwierzęta znalazły swój dom.

Rozmawiał: 
Piotr Kuska

Wszystko co zwierzęce nie jest mi obceMoje trzy grosze…

Nie potrafisz zdefiniować przyjaźni, 
jeśli nie doświadczyłeś prawdziwej 
wierności, nieodstępowania na krok 
nawet wtedy, a zwłaszcza wtedy, kie-
dy zupełnie nie masz ochoty na to-
warzystwo. Nie możesz tego zrobić, 
jeśli nie zapamiętałeś najbardziej uf-
nego ze spojrzeń, w którym kryje się 
nadzieja na zrozumienie, lęk przed 
odrzuceniem, bezgraniczna miłość i 
zwykła potrzeba bycia przy Tobie. Nie 
wiesz co znaczy trwać, kiedy nikt Cie-
bie nie potrzebuje. 
Oni to wiedzą. Nasi pupile, nierzad-
ko pieszczochy, częściej stróże, wierni 
towarzysze, słowem czworonogi, z 
którymi czasem bywa trudno, ale bez 
nich jeszcze gorzej.
Nie brak ich w kulturze masowej. Wie-
dzą o tym fani Pankracego i ci, którzy 
z pasją oglądali Reksia. Wzrusza też 
słonik Dumbo,  Szarik, pies Pluto czy 
zakochany kundel. Jeśli dodamy do 
tego taki obrazy jak „Uwolnić orkę” 
, „Babe – świnkę z klasą” a przede 
wszystkim masę utworów literackich, 
to szybko zorientujemy się, że to od 
zwierząt możemy uczyć się wrażliwo-
ści i miłości bez opamiętania. Wiem 
o czym mówię. Mój pierwszy pies 
– przyjaciel był ze mną bez mała 20 
lat. Cud, że tyle przeżył? Być może. Bo 
wszystko od początku do końca było 
cudem. Pojawił się trochę niespodzie-
wanie i, jak mawiała moja ciocia, był 
tak brzydki, że aż ładny. Pokochali-
śmy go wszyscy, bez wyjątku. Skradł 
serca nie tylko domowników, ale też 
każdego gościa, który miał przywilej 
go poznać. Bo był wyjątkowy. 
Jego już nie ma, ale dzięki niemu 
wiem, że jest cała masa oczekujących, 
by tak jak kiedyś w nim, dostrzec isto-
tę samotną. Kogoś, kto tak niewiele 
potrzebuje, by w zamian oddać nie-
mal wszystko. Nie wiem czy jest coś, 
co oddaje to lepiej niż fragment pio-
senki  Starego Dobrego Małżeństwa 
„Rozmowa z moim psem”:  

(…)a ty w oczy patrzysz i łeb prze-
krzywiasz      
jakbyś chciał zrozumieć mnie 
lepiej      
i w ogień skoczyłbyś za mną      
choć jestem tylko człowiekiem.
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Rafał Per
Alvin jest to mały niepozorny pies bez rasy, najzwyczajniejszy kundelek. Jednak jest wy-
jątkowo inteligentny i mądry. Bardzo lubi się bawić, skakać i chodzić na długie spacery 
jednak bywa i tak, że robi się agresywny i potrafi ugryźć! Pilnuje domu i zawsze jak ktos 
obcy się zbliża, to szczeka. chyba że idzie ktoś z rodziny, to skacze do drzwi i wita ich z 
radością.

Patrycjusz Janas
Mój, biały, plamisty i kłapouchy psiak, jest dowodem na to, że warto zabrać psinę ze 
schroniska. Jest z naszą rodziną od 6 lat. Potrafi nas postawić do pionu. Na mamę war-
czy, gdy pusta miska. Ja mam darmowy budzik rano, gdy budzę się na dywanie, bo Sniki, 
a tak się wabi, stwierdzi, że pora iść na spacer poranny. Tato ma towarzysza do nocnego 
chrapania. I jeszcze jedno, To nasza maskotka, przyjaciel i domownik, bez którego nie 

wyobrażam już sobie naszej rodziny.
                            
Malwina Kiszka

Mój pies wabi się Bruder. Obecnie ma niecałe dwa lata. Jest dla mnie kimś więcej niż 
przyjacielem. Jestem do niego przywiązana całym sercem. Dzięki niemu nauczyłam się 
komunikacji bez słów. 
Życzyłabym każdemu takiego przyjaciela.

Sebastian Sonik
Mój piesek nazywa się Ziuzio. Jest i będzie on małym kundelkiem. Ma on niecały rok. Ma 
szarą sierść, mało piesków taką posiada. Bardzo lubi biegać. Przez co czasem  nie moż-
na wejść do domu, ponieważ biega między nogami. Lubi jak się go drapie za uszkiem.  
Wszyscy w domu go kochają za to jaki jest. Kochają go nie tylko domownicy ale ludzie 
którzy przychodzą do nas w odwidziny.

Piotr Kuska
Mój pies nazywa wabi się Mika. Mika jest mieszańcem owczarka nizinnego ze zwykłym 
kundelkiem.
Lubi ona zabawę na spać i jeść. Czasem tylko wyjdzie na pole się pobawić i pobiegać.
Je prawie wszystko oprócz karmy dla psów, czyli m.in. cytryny, kapustę i wiele innych 
warzyw i owoców. Bardzo lubię mojego zwierzaka.

Robert Badurka
To jest Haps. Jest on sympatycznym psiakiem lubiącym zwiedzać okolice. Przybłąkał się 
do nas w listopadzie 2008 i został już ze mną. Obecnie ma on ok 3,5 roku i trzyma się 
dobrze, chodzi po drzewach, biega, skacze. Ma tak umięśnione łapy, że potrafi doskoczyć 
mi do głowy a ja jestem dość wysoki... Haps dobrze dogaduje się z resztą moich zwierząt, 
ale obcych traktuje z nienawiścią. Gdy już się jednak z kimś dogada, to staje się napraw-
dę fajnym kumplem...

Psie przyjaźnie
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Pomagać pracownikom TOZ-u, a tym samym  bezpośrednio zwierzętom moż-
na również w inny sposób.

Po pierwsze: ADOPCJA.

  Najbardziej ceniona pomoc, ale i wymagająca dużego wysiłku od właściciela. Jeżeli chcesz 
adoptować psa czy kota ze schroniska, musisz utrzymywać odpowiednie warunki dla niego w swoim domu. 

Towarzystwo sprawdza je osobiście u osób spoza Krakowa przed adop-
cją. Warunki mieszkalne u właścicieli mieszkający w mieście, kontrolo-
wane będę od czasu do czasu przez pracowników KTOZ. Główną dewizą 
Towarzystwa jest szczęście i zdrowie ich podopiecznych. Psy i koty są 
szczepione i posiadają własną kartę zdrowia, którą zainteresowany do-
staje przy odebraniu zwierzaka. Procedura adopcji także nie jest skom-
plikowana: osoba z dowodem osobistym już w godzinę może zyskać no-
wego przyjaciela domu. Adopcja jest całkowicie nieodpłatna. Jeżeli tylko 
ktoś zechce, możesz oddać pewną sumę na rzecz reszty podopiecznych. 

Co w przypadku, gdy pies lub kot ze schroniska zachoruje ?

   W takim przypadku zwierzaki i ich właściciele mogą liczyć na pomoc schroniska. „Wystarczy 
napisać podanie. Jest ich dużo, ale rocznie nawet 800 z nich zostaje pozytywnie rozpatrzonych!” – mówi 
Barbara Grzywacz, kierowniczka Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Osoby, których nie 
stać na leczenie, także mogą skorzystać z takiej pomocy. Zwierzęta są  poddane troskliwej opiece wyszkolo-
nych weterynarzy. 

Po drugie: WOLONTARIAT!

  Każdy z nas może zostać wolontariuszem. Jeżeli osoba chce pracować w schronisku, musi 
mieć przynajmniej 16 lat i zgodę rodziców. Takie osoby potrzebne są do wyprowadzania psów, ale również i 

galeria KTOZ-u.

władz miasta, pracownicy krakowskich schronisk wiedzą, że miesięczne utrzymanie jednego podopieczne-
go jest kosztowne. Obecnie wynosi ono około dziesięciu złotych dziennie – zdradziła nam tajemnicę pani 
Barbara, która wie doskonale o czym mówi.  Pracuje bowiem od wielu lat  na rzecz potrzebujących zwierząt. 
Biorąc pod uwagę pogłębiający się kryzys gospodarczy, można zauważyć, że podobnie jak żywność dla ludzi, 
karmy dla zwierząt również drożeją. Pieniędzy brakuje nie tylko w prywatnych gospodarstwach domowych, 
ale także w przytułkach dla bezdomnych czy w schroniskach. 

 Na szczęście nie brakuje wrażliwych osób, które chętnie wspierają KTOZ w inny sposób. Tym innym 
źródłem finansowania towarzystwa jest tak zwany jeden procent podatku otrzymywany od darczyńców. 

To wielka pomoc dla organizacji. Ponadto pani kierownik stara się organizo-
wać różne akcje, np. „Gwiazdka dla zwierzaka”, a także koncerty charytatywne. 
Oczywiście są również ulotki i numer konta podane na stronie internetowej 
towarzystwa. W każdym miesiącu TOZ rozdziela pieniądze pomiędzy schroni-
ska. Są to kwoty w granicach dwudziestu – trzydziestu tysięcy złotych. Oprócz 
tego robione są miesięczne sprawozdania z działalności każdego pododdziału. 
Ewentualne dofinansowanie towarzystwo może zapewnić schronisku, jeżeli od-
powiednio wcześnie zgłosi taką potrzebę, wówczas ją otrzymuje „na karmę dla 
zwierząt lub 
leczenie” – uściśliła dyrektor Grzywacz. 
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Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami pod swoimi skrzydłami ma setki podopiecznych w 
postaci psów kotów, a nawet koni. Każdy z nas może pomóc osamotnionej istocie znaleźć swój dom.

Obowiązków nie brakuje
  
        Tak zwany KTOZ to organizacja zajmująca się przede wszystkim 
interwencją w sytuacjach, gdy zwierzęta są maltretowane, ich właściciele 
znęcają się nad nimi lub gdy bytują w złych warunkach. W towarzystwie 
pracuje wielu wolontariuszy, jednak pracowników zatrudnionych na stałe 
jest niewielu, może nawet garstka, bo tylko dziesięciu. Do ich  obowiązków 
należy m.in. dbanie o funkcjonowanie schronisk, pozyskiwanie 
darczyńców, organizowanie akcji charytatywnych, dokarmianie i leczenie 
zwierząt, które mają domy, ale ich właściciele nie zawsze radzą sobie z ich 
utrzymaniem. 

Finanse – podstawa i pięta achillesowa wszystkiego.

           Pieniądze, które przeznaczane są rocznie na utrzymanie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 
to około dwa miliony rocznie otrzymywane z budżetu miasta. Jak podsumowała kierownik instytucji Bar-
bara Grzywacz: „Tych pieniędzy nie wystarcza na cały rok.” W przeciwieństwie do ograniczeń finansowych 

Praca na rzecz zwierzaka

fot. D. Krzyształowicz

Jakub Machynia
Mój długowłosy, brązowy pupilek jest z gatunku psów, które nudzi leżenie na dywa-
nie, bawienie się piłką lub parą majtek. Dla niego prawdziwą zabawą są długie spa-
cery, uwielbia też wykopywać kości czy wskakiwać do sadzawek na łąkach. Po takich 
przygodach pozostaje mu lądowanie w wannie, ale jemu to całkowicie nie przeszka-
dza. 

Norbert Gacek
Mój pies wabi się Diana, ma 7lat. Jest stosunkowo niska jak na owczarka niemiec-
kiego długowłosego. Jej maść to kolor podpalanego brązu. Jest zwierzakiem bardzo 
wesołym. Choć nie jest już szczeniakiem lubi się przytulać i bawić piłką.  

fot. D. Krzyształowicz
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Wolontariat a szkoła

 Można wybrać dni, w których chce się  pracować dla Towarzystwa. Akcje adopcyjne maja miejsce z 
reguły w weekendy, koncerty zazwyczaj odbywają się popołudniami, a praca w schro-
nisku najbardziej potrzebna jest w dni powszednie. Można zatem dobrać takie dni, 
jakie nam pasują!

PAMIĘTAJ! 

Najważniejszy jest szacunek dla drugiej istoty. Jeżeli nie możesz zostawić psa, kota, cho-
mika czy innego zwierzaka w domu, nie wyrzucaj go! Lepiej przynieś go do nas, pod 
Okno Życia, a my znajdziemy mu odpowiedni dom – zaapelowała Barbara Grzywacz, 
kierownik KTOZ

Pracując w Krakowskim Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami można nie tylko pomagać innym, ale tez 
popracować nad sobą.

Malwina Kiszka
Monika Szarek

Piotr Kuska

galeria KTOZ-u.

sprzątania po nich. Na dziennej zmianie w schronisku jest tylko kilka osób. Takie wsparcie jest dużą pomo-
cą dla organizacji-przyznaje pani Grzywacz.

  Jeżeli nie masz 16 lat, praca w schronisku nie przypadła Ci do gustu lub masz alergię na sierść 
kotów czy psów, możesz brać udział w akcjach i koncertach charytatywnych na przykład rozdając ulotki, 

dbając o porządek podczas imprezy, pomagając w ich organizacji. Propa-
gowanie działalności Towarzystwa jest dużą ulgą dla nich samych i ludzi, 
którzy nie wiedzą co mają zrobić ze zwierzątkiem. Możliwe są wyjazdy, 
gdzie każdy wolontariusz otrzymuje swojego podopiecznego – zdradza 
nam pani Barbara. Bycie wolontariuszem to wspaniały sprawdzian dla 
Twoich umiejętności w relacjach ze zwierzętami! Możliwa jest również 
praca w biurze. Chcąc zostać wolontariuszem, musisz wypełnić ankietę 
dotyczącą tego, co chcesz robić w organizacji. Najważniejsza takich ludzi 
to bycie aktywnym!

Pomoc na odległość

 Jeśli nie chcesz wychodzić z domu, cały dzień przesiadujesz przed komputerem, a jednocześnie czu-
jesz chęć pomagania innym? Potrzebni są ludzie, którzy będą aktualizować strony internetowe oraz ogłaszać 
adopcję zwierząt w Internecie. Taką działalnością również można się przyczynić do pomocy zwierzakom w 
znalezieniu ich wymarzonego domu! 
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Pierwszego listopada w 1864 roku po upadku powstania styczniowego w Polsce zostało założone Towa-
rzystwo Opieki nad Zwierzętami. Była to druga na świecie tego typu organizacja, po powstałym kilka 
lat wcześniej Brytyjskim-Królewskim Towarzystwie.  

 Jednym z założycieli towarzystwa był Adolf Dygasiński, a następnie do współpracy dołączyli Alek-
sander Świętochowski, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski i wielu innych wybitnych Po-
laków.  Towarzystwo na początku działało przede wszystkim na terenie Warszawy, ale wkrótce powstały 
oddziały w innych miastach: w Płocku, Włocławku, Radomiu i Częstochowie.  Do roku 1875 Towarzystwo 
działało na terenie zaboru rosyjskiego. Po roku 1875 zorganizowano oddziały na terenie zaboru austriackie-
go. W związku z okresem niewoli Polaków TOZ przeżywał wiele trudnych chwil. W 1895 roku Warszaw-
skie Towarzystwo zostało podporządkowanie rosyjskiej organizacji ochrony zwierząt z siedzibą w Peters-
burgu. Nie trwało to jednak długo i w 1905 r. uniezależniło się i przetrwało 50 lat niewoli.  W czasie I i II 
wojny światowej nie mogło prowadzić zorganizowanej działalności, lecz pomoc i opieka nad zwierzętami 
nadal była prowadzona siłami społecznymi. Po odzyskaniu niepodległości nastąpiło zjednoczenie wszyst-
kich ugrupowań z poszczególnych byłych zaborów i w 1920 roku formalnie zarejestrowano Towarzystwo 
Opieki nad Zwierzętami w Polsce, obejmując swym zasięgiem teren całego kraju. W 1928 roku wydano 
rozporządzenie Prezydenta RP o ochronie zwierząt, jednego z pierwszych tego typu przepisów na świecie. 
Następnym aktem prawnym przygotowanym przez działaczy TOZ  była ustawa z 17 kwietnia 1936 roku o 
uboju zwierząt gospodarskich. W przepisach tych po raz pierwszy inspektorzy tej organizacji otrzymali pra-
wo udziału  w ściganiu przestępstw przeciwko zwierzętom. W 1997 roku powstała nowa ustawa o ochronie 
zwierząt, gwarantująca jeszcze bardziej restrykcyjne prawa. 

 Członkiem TOZ w Polsce może zostać osoba, która ma ukończone 18 lat i nie należy do innych or-
ganizacji o podobnym statucie. Natomiast dzieci i młodzież mogą być członkami Szkolnych Kół Przyjaciół 
Zwierząt, które są organizowanie przy szkołach. 

 Organizacja ta niesie pomoc zwierzętom na terenie całego kraju poprzez organizowanie schronisk 
dla porzuconych zwierząt. Doprowadza do sytuacji, gdzie zwierzęta są odbierane właścicielom, którzy za-
niedbują je bądź znęcają się nad nimi.

 Zwierzęta przebywające w schroniskach nie miałaby właściwej opieki, gdyby nie pomoc różnych 
instytucji i osób prywatnych. Wszystkie te osoby, to ludzie dobrej woli, wrażliwi na cierpienie zwierząt. 
Dzięki ich pomocy, istnieje możliwość zmiany losu psów, kotów i innych zwierząt, które trafiają do schroni-
ska często po bardzo złych przejściach, bywa że chore, pobite i zaniedbane. Gdyby takich ludzi było więcej, 
to schroniska dla zwierząt nie byłyby w ogóle potrzebne. Niestety ciągle świadomość społeczna dotycząca 
naszych „mniejszych braci” jest w Polsce bardzo niska, co owocuje częstymi porzuceniami i przedmiotowym 
traktowaniem zwierząt.  Dlatego bardzo ważna jest edukacja dzieci i młodzieży, uwrażliwienie ich na cier-
pienie zwierząt, nie tylko tych domowych. 

 Żyjemy w świecie zdominowanym przez nasze potrzeby, warto jednak pochylić się także nad istota-
mi słabszymi, często zdanymi na naszą łaskę i dobrą wolę. 

Michał Olek

Nasi mniejsi bracia
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Zwierzęta to bardzo pocieszne stworzonka. Mowa tu w szczególności o zwierzakach domowych: psy, 
koty, te przede wszystkim cieszą się ogromnym powodzeniem. O tym jak zwierzakom dobrze i jak bar-
dzo są kochane mówi się wyjątkowo często.

 W ten oto sposób z jednej strony mamy obraz kochanych przez wszystkich czworonogów, a z drugiej 
zaś... no właśnie, druga strona medalu niestety nie jest już tak kolorowa. 
Znacznie rzadziej (chociaż media ostatnimi czasy starają się rozgłaszać co 
brutalniejsze występki) mówi się o jakże codziennym zjawisku jak torturo-
wanie zwierząt. Mordowanie ich dla zabawy, znęcanie się nimi czy nawet 
zwykłe porzucenie takiego biedaka w środku zimy pomiędzy pokrytymi 
szronem drzewami. Ciemna strona ludzkiej natury? Zdecydowanie zbyt 
lekkie określenie. Występki, za które powinno się karać? Po części, acz 
można to ująć lepiej. Bestialstwo? Akt pozbawiony jakichkolwiek norm 
społecznych i moralnych? Tak, to określenia, których szukałem.

Słowem wstępu – jeżeli chodzi o mnie, najchętniej wprowadziłbym odstrzał każdego, kto traktuje zwie-
rzęta jak worek zabawkowy. Za każdym razem, gdy przyjdzie mi przeczytać o okrutnej śmierci kolejnego, 
najwierniejszego przyjaciela człowieka, przysłowiowy „nóż” otwiera mi się w kieszeni, zaś metaforyczny 
pistolet sam ładuje kulę o średnicy dziewięciu milimetrów do komory.

Aczkolwiek drogi czytelniku, możesz się nie zgodzić z moją, jakże subiektywną opinią. Stwierdzam jedynie, 
że ludzie dopuszczający się takich czynów nie zasługują ani na litość, ani 
tym bardziej na jakikolwiek szacunek. No bo w końcu co można powie-
dzieć o człowieku, który dla zabawy przywiąże psa do samochodu – tak, 
tego samego psa, z którym jeszcze kilka dni wcześniej bawił się i dawał mu 
jedzenie gdy ten, radośnie machał podniesionym w górę ogonem to lewo 
to w prawo okazując miłość i zaufanie swojemu właścicielowi – i ruszy na 
pełnym gazie? Jakie pobudki kierują takimi ludźmi? Chęć wyżycia się? Czy 
może po prostu skowyt obdzieranego ze skóry psa sprawia takiemu wy-
rzutkowi społeczeństwa przyjemność? Kto wie, może tacy „ludzie” napa-
wają się widokiem zniszczonych wnętrzności, które będąc już na wierzchu 

mieszają się z krwią, piaskiem i żwirem, które zdążyły zebrać w trakcie szurania o rozgrzany asfalt wlokąc się 
za autem z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę? Najgorsze w tym wszystkim to, że pies ten zo-
stał zdradzony przez swojego „pana”. Charakterystyczną cechą psów jest przywiązywanie się do właścicieli. 
Wyobrażacie sobie przez jakie musiał przejść, gdy ten właśnie właściciel sprowadził na niego ból, cierpienie, 
a w efekcie końcowym śmierć? Tym bardziej, że cierpienia miał aż nadto nim stał się krwawiącym workiem 
pełnym przetartych, przypalonych organów, z których kilka chwil temu uleciał ostatni skowyt.

 Takich przypadków jest niestety znacznie więcej. Koty straszone petardami, które następnie zostają 
brutalnie zamordowane metalowym prętem. Torturowane czy wystawiane do walk psy, do samego końca 
wierzące w dobre intencje swojego właściciela. Jednym z głośniejszych przypadków ostatniego roku był 

Porzucanie, znęcanie się i katowanie,
 czyli z serii jak NIE traktować zwierząt

galeria KTOZ-u.
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natomiast pijany jegomość, który wraz ze swym podopiecznym stanął na torach kolejowych czekając na 
pociąg. Gdy ten był dostatecznie blisko, uskoczył pozostawiając zwierzę pędzącej maszynie. Wyrok jak za-
wsze zbyt łagodny. Zaleta całego zajścia? Czworonóg miał to „szczęście”, że jego śmierć była szybka. Wielu 
bowiem takiego nie posiada. Otrzymują natomiast drogę przez mękę, drogę wypełnioną skowytami bólu i 
kapiących kropel krwi. Nierzadko zdarza się, że są głodzone, bite lub najpierw katowane po czym pozosta-
wione na pastwę losu wykrwawiają się na śmierć, tudzież w końcu umierają w agonii, gdy układ nerwowy 
nie radzi sobie z bólem, a organizm w końcu poddaje się naporowi zbyt dużej ilości obrażeń zarówno we-
wnętrznych jak i wewnętrznych.

Zwierzak to nie zabawka. Czuje i kocha tak samo jak my. Decydując się na towarzysza bierzemy za niego 
pełną odpowiedzialność. Pamiętajmy, że on kocha i ufa niekiedy bardziej niż drugi człowiek.

Grzegorz Żmuda

 Ostatniego weekendu byłem świadkiem bardzo ciekawego incydentu. Podczas spaceru z moim 
psiakiem, zauważyłem biegnącego bernardyna. I co w tym takiego ciekawego?

 Mianowicie nasz cielaczek ciągnął za sobą (niemal po ziemi) swoją właścicielkę, 
która nieudolnie próbowała skłonić go do zatrzymania się. Zastanowiło mnie kto tu kogo 
wyprowadza na spacer. Drugie nasuwające mi się pytanie, to: Kto normalny bierze bernar-
dyna do  Nowej Huty? Co prawda niedaleko są nasze ukochane łąki, no ale bez przesady. 
Ten misiek potrzebuje przestrzeni przez cały czas, a nie zaledwie dwóch/trzech godzin 
dziennie na łąkach. Jednak moim zdaniem ważniejsze jest inne pytanie. W jakim celu ta 
ważąca jakieś pięćdziesiąt kilo kobieta sprawiła sobie dziewięćdziesięciokilowego psiaka? 
Przecież od początku oczywiste było, iż pies będzie robił z nią co zechce. Nieważne jak by 

się opierała i zapierała, on to ledwie poczuje. 
 Nie raz słyszę, że ktoś wyjechał na wypoczynek i wrócił z małą puchatą kuleczką. Z początku 
wszystko jest dobrze... dopóki nasza maskotka nie zacznie w sporym tempie rosnąć… I tak z pięciokilo-
wego kłaczka rośnie nam małe cielę. W ten sposób właśnie powstają tego typu sytuacje. Właściciel nie ma 
najmniejszej kontroli nad swoim psem, a potem tylko słyszymy o pogryzieniach i jakie to rasy są agresyw-
ne. W dużej mierze jest to wina nieodpowiedzialnych właścicieli a nie samego zwierzęcia. Wystarczy chwi-
le pomyśleć i przypomnieć te wszystkie reportaże na temat pogryzień. Najpierw nastaje wielka wrzawa i 
oburzenie, następnie wykłady na temat tego, które rasy są agresywne, że trzeba na nie uważać, że są zagro-
żeniem i że trzeba tego psa uśpić. A ile razy słyszymy o właścicielu, przez którego pies stał się właśnie taki? 
Dopiero wtedy, gdy dany pies ma na swoim koncie cztery incydenty, zanim odbierze się go właścicielowi. 
Wcześniej dostaje on tylko mandaty. Wtedy jednak jest zazwyczaj za późno i pies skazany jest na uśpienie. 
Ludzie wolą mówić o agresywnych rasach niż o tym, że już od dawna wiadomo jest, że to właściciel był, 
jest i zawsze będzie źródłem problemu. W końcu to my jesteśmy ludźmi i to nam dano rozum, wolna wole 
i odrobinę wrażliwości.

Patrycjusz Janas

I BĄDŹ TU CZŁOWIEKU MĄDRY

MYŚLI (NIE) UCZESANE ___________________
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 Zwierzęta “domowe” towarzyszą ludziom od zarania dziejów. W starożytnym Egipcie kotom 
przypisywano zdolności magiczne i czczono je z iście boskim szacunkiem. Jednakże nie odbiegajmy za 
bardzo w przeszłość i skupmy się na teraźniejszości. 

 Wielu ludzi w naszych czasach przygarnęło zwierzaki pod swój dach. Jak można łatwo zauważyć 
najczęściej “wybierane” są kochane czworonogi, psy lub koty. Dla tych ludzi nie ma większego znaczenia czy 

pies jest rasowy czy jest po prostu zwykłym kundelkiem. Oczywiście 
zdarzają się przypadki, kiedy w grę wchodzą psy wystawowe, wtedy 
rasa i rodowód czworonoga ma bardzo wielkie znaczenie. 
Ale nie dajcie się zwieść pozorom, ludzie hodują też wiele innych 
zwierząt, m.in. gady, płazy, ptaki. Również szczury stanowią pasję czy 
miłość wielu ludzi. Może to wam się wydawać dziwne, lecz te małe 
gryzonie, z reguły uważane za obrzydliwe przez wielu ludzi, mogą ob-
darzyć swego właściciela wielkim przywiązaniem.
Mówi się często, że ile miłości i przywiązania sam okażesz, tyle też 
otrzymasz w zamian. Można nawet powiedzieć, że ludzie zaprzyjaź-
niają się ze zwierzakami z potrzeby towarzystwa, żeby wypełnić lukę 

po kimś lub po prostu oderwać się od szarej rzeczywistości. Zdaniem wielu zwierzę nigdy nas nie zrani, nie 
opuści w potrzebie, nie sprawi przykrości naumyślnie. I choć te przemyślenia dla niektórych mogą wydać 
się zbyt prozaiczne, to - jak głębiej się im przyjrzeć - są bardzo realne.

 W naszej szkole nie brak wrażliwców, którzy kochają zwierzęta. Jest ich też spora grupa wśród 
naszych nauczycieli. 

 Jedni mają kociaki, którym uratowali życie, tak jest w przypadku pana Dariusza Rogozińskiego, 
który zaadoptował Debeta i pani Doroty Krzyształowicz, która przygarnęła Melisę. Inni zdecydowali się 

na psiaki. Pani Monika Siemieniewska, nasza anglistka i nauczycielka 
chemii wybrała psy rasowe. Gaja, to jej ulubienica i powód do dumy. 
Ma na swoim koncie pierwsze miejsca oraz złote medale na różnych 
wystawach. Jest też Championem Polski. Jej drugą czworonożną miło-
ścią jest Smuga- goniec Małopolski. Pani profesor zajmuje się hodow-
lą o nazwie SERCE WZGÓRZ. Jednocześnie przyznaje, że:  Gończy 
Polski jest rodzimą polską rasą. Zrównoważony, łagodny, jest psem 
brawurowo odważnym, ale też roztropnym, inteligentnym, podatnym 
na tresurę. Nieagresywny, ale nieufny w stosunku do obcych. Nieoce-
niony stróż – tak precyzyjnie informuje nas pani Siemieniewska.

Szkolny zwierzyniec
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 Nasza pedagog, pani Jolanta Zdebska jest za to miłośniczką ptaków, jej ko-
chane papużki to Zazu i Kubusia. Pan Antoni Kucel zaś nazywa swojego Oscara 
przyjacielem rodziny. Nauczycielka historii, pani Paulina Swatek, przyznaje, że 
posiadanie psa to duży obowiązek, ale naprawdę warto go podjąć. Kocha swoje-
go Maksa i nawet jak Maks rozrabia, to i tak go uwielbia. Do słabości do swojej 
suni przyznaje się też pan Krzysztof Lorek. Również pani Krystyna Firlej-Kępa 
przyznaje, że przepada za czworonogami. I choć nie ma żadnego w domu, to przy 
każdej nadarzającej się okazji fotografuje zwierzaki.

 Przywiązanie niektórych ludzi do zwierząt jest tak wielkie, że z trudem godzą się z ich odejściem. 
Dlatego pochówek zmarłych pupili jest identyczny z szacunkiem jaki 
okazuje się zmarłym ludziom. To z takiej potrzeby zaczęły powsta-
wać cmentarze dla zwierząt. Na terenie Polski istnieje kilka takich 
miejsc. Jeden z najbardziej znanych to “Tęczowy Most”, znajduje się 
w Kątach Wrocławskich. Istnieją też wirtualne cmentarze, np. Ogród 
Psiej Szczęśliwości, gdzie można zamieścić zdjęcie swojego czworo-
noga i podzielić się smutkiem, który nosimy w sercu.

 Trzeba przyznać, że zwierzęta odgrywają bardzo wielką rolę w ludzkim życiu. 
Są radością, pociechą, ale też wypełnieniem naszego szalonego, pędzącego ży-
cia. Warto pamiętać, zwłaszcza w październiku, o tym że w całym kraju jest 
mnóstwo czworonogów, które czekają na dom, na odrobinę zainteresowania. 
Może teraz jest dobry moment, żeby to sobie uświadomić i pomóc?

SW
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