GLIWICE, ZABRZE

Schroniska dla zwierz¹t na ogó³ mieszcz¹ siê na peryferiach miast, tak by ha³as, który dochodzi z nich nie
przeszkadza³ mieszkañcom, a zwierz¹t nie wprawia³ w dodatkowy stres uliczny zgie³k. Je¿eli azyl to niech
bêdzie prawdziwy. Dach nad psi¹ g³ow¹, jedzenie chocia¿ raz dziennie, ale za to ka¿dego dnia. Warunki dalekie
od luksusowych, ale daj¹ce szansê na prze¿ycie i mo¿e powrót do normalnoœci i zawsze trochê mi³oœci, choæ
mi³oœci, któr¹ trzeba siê dzieliæ.

Pieskie zycie

Odwiedziny.
Czwartek.

Trzeba
naprawdê
kochaæ
zwierzêta, ¿eby przyzwyczaiæ
siê do dra¿ni¹cego zapachu
zwierzêcego moczu i nieustaj¹cego ha³asu. Czasami nawet
trudno rozmawiaæ.
Trudno przewidzieæ ro¿ne sytuacje, które za chwilê mog¹ siê
wydarzyæ. Zwierzêta s¹ wszêdzie
i trzeba mieæ œwiadomoœæ tego
faktu. Na moich kolanach po kilku minutach pobytu w schronisku pojawi³a siê Dorotka - ma³y
œliczny rudy kundelek z weso³¹
mordk¹. Piesek zjawi³ siê nagle, bez zaproszenia i mo¿na
by³o mieæ wra¿enie, ¿e w³aœnie
wybra³ sobie przysz³ego opiekuna.
Trudno okreœliæ, jakie ¿ycie mia³
przed trafieniem do schroniska. Jedno jest pewne – nie
mieszka³ w luksusowych apartamentach, by³ raczej pieskiem
do stró¿owania, gdy¿ trafi³ tu

bezpieczeństwa i spokoju. Dla
Rudka schronisko na pewno
jest ju¿ domem, wiêkszoœæ swego psiego ¿ycia spêdzi³ w tym
miejscu i adopcja na pewno nie
by³aby dla niego wybawieniem.
Rudek jest najstarszym sta¿em
mieszkañcem psiego azylu,
spêdzi³ w nim ju¿ 10 lat.

Los nie oszczêdzi³ sêdziwego
owczarka niemieckiego, któremu wiek i nieznane nikomu (traumatyczne) prze¿ycia
zabra³y wzrok i pe³n¹ sprawnoœæ
fizyczn¹. Tylko dziêki personelowi azylu psisko ma namiastkê
ciep³a, które normalnie daje
kochaj¹ca rodzina. Osobista
miska i uprzywilejowane miejsce dla staruszka, k¹cik pod
schodami, który z jednej strony
daje poczucie bezpieczeñstwa i
zapewnia spokój (taki k¹cik to
w schronisku luksus), a z drugiej pozwala na sta³y kontakt z
cz³owiekiem, którego psina tak
potrzebuje.

Azor jest ulubieñcem personelu
schroniska. Pies to po³¹czenie
dostojeñstwa z
poczuciem realizmu, wie ile
mu siê od ¿ycia
nale¿y i nie
prosi o wiêcej.
Nie ³asi siê,
nie przymila do
przechodz¹cych
ko³o niego osób,
tak jak robi to
wiêkszoœæ zwierzaków,
tylko
podnosi
swój
wielki ³eb… i
czeka… Czeka
na mi³oœæ. I w
Azor po powrocie ze spacer,
pewnym
senze schroniskow¹ pani¹ (Dorot¹
sie j¹ ma. Los
Jasiñską)
owczarka szczególnie le¿y na
pachn¹cy warsztatem samocho- sercu jego schroniskowej pani.
dowym – mieszanin¹ smaru i Dorota Jasiñska, zastêpca kieoleju samochodowego. Prawdo- rownika oœrodka to ta osoba,
podobnie by³ dobrze taktowany, na której widok pies reaguje najbo jest pogodny i ufny. Mo¿e po mocniej. Pies pewnie wdziêczny
prostu siê zgubi³, a potem nikt jest opiekunce za uratowanie
go nie szuka³.
¿ycia i serce, które w³o¿y³a
w jego rehabilitacjê.
Dorotka
mia³a
szczêœcie, Pani Dorota bardzo
jej osobisty urok sprawi³, ¿e chce, ¿eby znalaz³ dom,
w dwa tygodnie od naszych (ale nie mo¿e byæ to jakipierwszych odwiedzin znalaz³a kolwiek dom) i wie, ¿e
dom. Jej przysz³a pani nie to bêdzie bardzo trudmog³a doczekaæ siê a¿ suczka ne. Zwierzê trafi³o
ca³kowicie dojdzie do siebie do schroniska w
po zabiegu sterylizacji i zabra³a stanie agonalrekonwalescentkê do domu nym. Skrajnie
wczeœniej, by osobiœcie otoczyæ wycieñczony,
j¹ opiek¹.
wyg³odzony i
zainfekowany
przez
insekty,
które praktyczMa³o który podopieczny schro- nie zjada³y go
trafi³
niska znajdujê szybko pana. ¿ywcem,
Niektóre zwierzêta przebywaj¹ do gliwickiego
w schronisku po kilka lat, nie s c h r o n i s k a .
doczekuj¹c siê nigdy prawdziwe- K i e r o w n i c go domu, bo czym wiêcej manka- two placówki
mentów, tym mniejsza szansa, postanowi³o
i¿ opuœci siê psi azyl, chyba ¿e daæ mu siema siê du¿o szczêœcia i znaj- dem dni na
do
dzie siê ktoœ, komu nie bêdzie powrót
przeszkadza³ brak po³owy ucha, ¿ycia. W rapodesz³y wiek czy umiarkowana zie braku poprawy stanu
uroda przysz³ego pupila.
zdrowia
mia³
Prawdopodobnie w schroni- zostaæ uœpiony.
dokona³
sku koñca swych dni doczeka Ale…
„Rudek”, ma³y rudy kundelek, siê psi cud. Od
który wieloletnim sta¿em w tych wydarzeñ min¹³
schronisku zas³u¿y³ sobie na ponad rok. Pies ¿yje
szczególne względy. Miejsce i ma siê dobrze.
koło biurka pani kierownik Bar- Wygl¹da na zadobary Malinowskiej to gwarancja wolonego.

Psi los.
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¯ycie za kratami
Jest bardzo przywi¹zany do personelu schroniska, jego schroniskowa pani zabiera go na spacery. Tak chyba wygl¹da psie
szczêœcie.
Wiele szczêœcia w nieszczêœciu
mia³ pies, który trafi³ do placówki pó³tora miesi¹ca temu - dwuletni pó³-krwi czarny amstaf.
Najwiêkszym dobrodziejstwem
dla niego by³ absurdalnie fakt,
¿e straci³ w³aœciciela. Do schroniska trafi³, po traumatycznych
prze¿yciach, które zapewni³ mu
jego „ukochany” pan. Znaleziony na œmietniku, zmaltretowany, z rozbit¹ czaszk¹ i z³aman¹
prze- grod¹ nosow¹. S¹siedzi zaalarmowali odpowiednie s³u¿by
i choæ uda³o siê go uratowaæ to
œlad nie tylko psychiczny pozostanie mu na zawsze.
Zwierzak nie potrafi normalnie oddychaæ,
kiedy ³apie

oddech zaczyna charczeæ, a
mimo to patrzy z mi³oœci¹ na ludzi, chyba chcia³by daæ jeszcze
raz szansê cz³owiekowi.
Na szczêœcie w³aœcicielowi
okrucieñstwo nie ujdzie na
sucho, i czeka go proces za
znêcanie siê nad zwierzêciem.

Ofiary ludzkiej
g³upoty.
Œwiêta i wakacje to okresy szczególne dla personelu schroniska,
czas wytê¿onej pracy, bo wtedy
trafia tu najwiêcej niechcianych
zwierz¹t. Bo co zrobiæ z psem,
kiedy chce siê wyjechaæ na wymarzone wakacje?
Œwiêta te¿ nie s¹ najlepszym
okresem dla zwierz¹t. Nie ka¿dy
lubi psie ³apy na œwie¿o
wypranym
dywanie.
K³opot jest kiedy zaprasza siê goœci, a
zwierzê nie toleruje obcych, albo
kiedy zachoruje
i zamiast rozrywki
mamy
obowi¹zkow¹
opiekê
nad
ciê¿ko
chorym
psem.
Wiele zwierz¹t
trafiaj¹cych do
schroniska
to
takie, które po prostu
zaginê³y. Najczêœciej w okolicach Sylwestra, kiedy zwierzêta
przera¿one hukiem petard po
prostu uciekaj¹, albo puszczone luzem gnaj¹ napê- dzane
ogromnym strachem najdalej od
miejsca zagro¿enia i nie s¹ w
stanie same wróciæ do domu.
Zdarza siê te¿, ¿e wpadaj¹
w tarapaty podczas niefortunnej ucieczki. Tak by³o z psem,
którego wy³owiono po Sylwestrze z K³odnicy, na szczêœcie
w³aœciciele go szukali i w koñcu
trafili do schroniska, gdzie piesek tymczasowo znalaz³ schronienie.

siê, ¿e odwiedzi³ placówkê po
raz kolejny po roku. Tym razem
po to, by pochwaliæ siê swoim
pupilem, który radoœnie ma- cha³
ogonkiem z samochodu. „A la
wy¿e³ek” najwyraŸniej ma siê dobrze. Weso³ka mordka, radosne
machanie ogonkiem, lœni¹ca
sierœæ. Mê¿czyzna odje¿d¿a, a
Dorota Jasiñska powraca do
swych obowi¹zków.
Czêsto pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci, kiedy po psa czy kota
trafia nietrzeŸwy w³aœciciel. W
takich przypadkach zwierzê zostaje w schronisku i czeka, a¿
jego pan przyjdzie trzeŸwy.
Trudne sytuacje zdarzaj¹ siê
równie¿ kiedy zwierzê trafi do
adopcji, a po jakimœ czasie odnajduje siê poprzedni w³aœciciel
i chce za wszelk¹ cenê odzyskaæ
pupila. Zwierzêta schroniskowe
po okresie kwarantanny, który
w Gliwicach trwa tydzieñ, staj¹
siê w³asnoœci¹ schroniska i ono
decyduje o ich dalszych losach.
Kierownik schroniska Barbara
Malinowska twierdzi, ¿e takie
sytuacje maj¹ miejsce doœæ rzadko, bo jeœli komuœ zgin¹³ pies i
naprawdê chce go odnaleŸæ to
przewa¿nie pierwsze kroki kieruje w³aœnie do schroniska.

Rodzina
o wielkim
sercu.
Jest taka rodzina. Rodzina
wyj¹tkowa, która prowadzi coœ
w rodzaju domowego hospicjum
dla podopiecznych placówki.

Przyje¿d¿aj¹, zabieraj¹ starego
psa, którego na pewno nikt ju¿
nie przygarnie i daj¹ mu dom na
ostanie lata jego ¿ycia, a kiedy
odchodzi, przyje¿d¿aj¹ i zabieraj¹
nastêpnego, by ten tak¿e móg³
poczuæ przed odejœciem mi³oœæ
cz³owieka.
Barbara Malinowska wspomina
z rozrzewnieniem pierwszy kontakt z rodzin¹ o wielkim sercu.
Przyjechali, by oddaæ pod opiekê
znalezionego niem³odego ju¿
kundelka. Potem wielokrotnie
wracali, by odwiedziæ swego
podopiecznego, za którymœ razem patrz¹cemu z nadziej¹ w
oczy zwierzakowi, obiecali, ¿e
kiedyœ po niego wróc¹. I wrócili,
kiedy zakoñczyli budowê nowego
domu.
Pies dokoñczy³ ¿ywota otoczony
mi³oœci¹ swych wybawców. Po
jego odejœciu wrócili do schroniska po kolejnego psa i tak jest
od lat. Gdy jedno zwierzê odchodzi, przyje¿d¿aj¹ po nastêpne.

Katarzyna Mochol

Schronisko dla Zwierząt
w Gliwicach
Gliwice-Sośnica,
ul. Wschodnia
Telefon: (032) 305-09-43
Zapraszamy codziennie
(oprócz niedziel i dni
świątecznych)
w tygodniu od 10.00 do
16.00, w soboty od 10.00
do 15.00

Dylematy.
Sobota.
Kolejna wizyta w gliwickim schronisku. Dorota Jasiñska przed budynkiem schroniska rozmawia
z jakimœ mê¿czyzn¹. Okazujê
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