Gimnazjaliści z Birczy pomagają zwierzętom ze
schronisku w Orzechowcach.

Uczniowie naszej szkoły w tym roku szkolnym po raz pierwszy
podjęli się szlachetnej akcji pomocy bezdomnym zwierzętom ze
schroniska. Pomysłodawcami akcji byli członkowie samorządu szkolnego.
Cały projekt koordynowały pani Małgorzata Hop opiekun samorządu i
pani Gabriela Głowacz nauczyciel języka polskiego.
Pierwszym etapem z wielu wspólnie zaplanowanych działań była wizyta
w schronisku.

Orzechowce to niewielka miejscowości kilka kilometrów od
Przemyśla, gdzie na górce w otoczeniu wiatraków mieści się dość
spory, ogrodzony siatką teren, na którym w wydzielonych sektorach
mieszczą się budy i wybiegi dla psów. Wszystko jest czyste i zadbane,
ale sprawia dość przygnębiające wrażenie, ponieważ zamknięte w
kojcach psy błagają o czyjeś zainteresowanie i czułość.

Po całym obiekcie oprowadził nas kierownik schroniska,
opowiadając o jego organizacji, aktualnej sytuacji znajdujących się

tu zwierząt , najczęstszych problemach oraz

pomocy, jakiej

schronisko najbardziej potrzebuje.

Przebywają tu głównie psy , które kiedyś dobrze traktowane
przez człowieka, nagle sięmu znudziły i postanowił je zostawić na
pastwę losu. Jakże okrutny los czekać na kogoś, kto już cię nie chce.
My młodzi musimy zrozumieć, że takie traktowanie zwierząt jest
nieludzkie.

Po powrocie postanowiliśmy, że nagłośnimy w szkole problem
bezdomnych zwierząt oraz zorganizujemy wśród naszych uczniów
zbiórkę starych koców,ręczników i karmy dla psów.
Tak więc na początku przygotowaliśmy barwne plakaty i

ulotki

informujące o sytuacji zwierząt w schronisku oraz listę potrzeb.

Zbiórka funduszy na zakup karmy odbyła się podczas szkolnej
dyskoteki na której uczestnicy projektu sprzedawali samodzielnie
upieczone ciastka z wróżbami oraz pyszne ciasto i gofry.

Na spotkanie z uczniami zaprosiliśmy także naszego miejscowego
weterynarza pana Antoniego, który w bardzo ciekawy sposób opowiadał

nam o zwyczajach psów i kotów, ich potrzebach, przypadkach złego
traktowania których był świadkiem, a także odpowiedzialności karnej,
która grozi każdemu, kto znęca się nad zwierzętami.
Akcja zakończyła się przed Świętami Bożego Narodzenia. Jej
wynik przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Zebraliśmy sporą
ilość koców, ręczników i karmy, które delegacja uczniów przekazała
schronisku.
Na stronie internetowej schroniska zamieszczone są dla naszego
gimnazjum oficjalne podziękowania z których jesteśmy bardzo dumni.
Myślimy, że to nie pierwszy i nie ostatni rok naszej współpracy ze
schroniskiem, a akcja pomocy bezdomnym zwierzętom na trwale wpisze
się do kalendarza naszych szkolnych działań.
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