
 
„ Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, nie może być dobrym 
człowiekiem.” 
 
Od dnia 4.10 2016 do 24.10 2015 w Zespole Szkół w Paszynie przeprowadzona została akcja 
pod hasłem „Pomagamy zwierzakom.” Celem akcji było promowanie wśród dzieci  
i młodzieży miłości i szacunku do zwierząt oraz wsparcie Gminnego Schroniska w 
Wielogłowach. 
 
W ramach akcji zorganizowano dla uczniów spotkania z lekarzem weterynarii p. Kamilą 
Skoczeń oraz zajęcia z treserem psów p. Beatą Majewską. 
 Przeprowadzono zbiórkę karmy dla psów ze schroniska, uczniowie wykonali gazetki 
 i plakaty informacyjne o możliwości adopcji bezdomnych psów. Księża z naszej parafii 
podczas lekcji religii przybliżali dzieciom postać Św. Franciszka – patrona ekologii 
 i przyrody. 
 
Odbyły się konkursy: 
 

1. Plastyczny dla klas 1 – 3 „Ja i moje zwierzątko” 
- I miejsce – Dacjana Ameti z klasy 3 
- II miejsce – Mateusz Kożuch z klasy 1 
- III miejsce – Magdalena Kachniarz z klasy 1 
 
- Wyróżnienia: 
Dominika Zaczyk 
Piotr Leduchowski 
Karol Kożuch 
 
2. Literacki dla klas 4 – 6  - wiersz o zwierzętach 
I miejsce – Alicja Kiełbasa z klasy 6 
II miejsce – Julia Mika z klasy 6 
III miejsce – Patrycja Stanek z klasy 4 
 
- Wyróżnienia: 
Nikola Tokarczyk  
Magdalena Łojek 
 
W jury konkursowym zasiadały przedstawicielki Sądeckiego Koła Polskiego 
Towarzystwa Biblioterapeutycznego:  
- Jolanta Obrzut – Prezes Koła  
- Agnieszka Jurek 
 
Uczniowie gimnazjum  walczyli o tytuł klasy najbardziej zaangażowanej w działania na 
rzecz zwierząt  – zaszczytny tytuł zdobyła klasa II gimnazjum – przew. Oliwia Skrzypiec. 
 
Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas pod opieką p. Katarzyny Winiarskiej-Janur 
przygotowali prezentację multimedialną „Kochamy zwierzęta.” 
  



Akcja zakończyła się uroczystym apelem 24.10. – „Dzień Kundelka” podczas którego 
podsumowano działania szkoły, rozdano nagrody zwycięzcom w poszczególnych 
konkursach ( ufundowane przez Radę Rodziców) a dzieci z klasy 2 SP pod kierunkiem p. 
Iwony Gargas zaśpiewały piosenki o zwierzętach. 
 
                                                                                    Koordynator: 
 
                                                                            Ewelina Fedusiewicz 
 
 

  „ Felek” 
 
Chodził sobie piesek Felek, 
Który z włóczki miał sweterek. 
Chodził, chodził, pana szukał, 
Pan też, swego pieska szukał. 
Tak chodzili kilka nocy, 
Podkrążone mieli oczy, 
W końcu Felek złapał trop, 
No i w budę wskoczył – hop! 
Pan szczęśliwy, piesek wrócił, 
Już się tak nie będzie smucił. 
                                                                                 
                                   Alicja Kiełbasa klasa 6 
 
 
„Psia dola” 
 
Tyle wyczytać można z psiego pyska, 
Kiedy odwiedza się psie schroniska. 
W oczkach psich coś jest, 
Śledzą Twój każdy gest. 
 
Co z nami jest nie tak, 
Że muszą siedzieć w klatkach!? 
Nie sprawdziły się jako zabawka, 
Bo chciały miłości choć skrawka? 
 
Psom się smutno żyje bez pana, 
Nie ma im kto podać śniadania 
I na spacery nikt ich nie zabiera 
Z żalu Az serce się im wydziera. 
 
Cóż to za Zycie człowiek ma, 
Kiedy nie ma swojego psa! 
Więc weź mnie do siebie mój panie, 
Będziesz miał  moją wdzięczność bez granic! 
 
                                                          Julia Mika klasa 6 
 



 
 
„Schronisko” 
 
O nastroju w psim schronisku opowiem Ci brachu, 
O emocjach na psim pysku- nadziei i strachu. 
 
W psim schronisku 
Przy psim pysku 
Stoi pełna miska, 
Lecz gdy spojrzysz na psi smutek  
To aż serce ściska! 
 
Kundel co się godzi z losem 
Co dzień myśli rozżalony, 
Gdy się ktoś do klatki zbliży  
To pomacham mu ogonem. 
 
Może wreszcie ten przechodzeń 
Weźmie los mój w swoje ręce, 
Zerwie łańcuch z mojej klatki  
By mnie nie krepował więcej! 
 
Psów na świecie jest wiele, 
Psy to nasi przyjaciele, 
Psa może każdy mieć 
Wystarczy tylko chcieć. 
 
                               Patrycja Stanek klasa 4 
 
 


