
Prezentacja pracy Lokalnego 

Zespołu Projektowego

„Pieskie życie w naszym mieście”



Od 1 września 2010 roku nasze gimnazjum  realizuje projekt 

e-Akademia Przyszłości 
Jest to program rozwijający kompetencje kluczowe ,ze szczególnym uwzględnieniem 

nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych , 

języków obcych  i przedsiębiorczości. 

Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jego zasadniczym celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum 

do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie.

Projekt będzie realizowany do końca roku szkolnego 2012/2013.



Lokalne Zespoły Projektowe

Projekt e-Akademia Przyszłości zakłada powstanie 4 zespołów uczniowskich. 

Ich zadanie to przygotowanie, we współpracy 

ze środowiskiem lokalnym, projektów interdyscyplinarnych rozwiązujących 

ekologiczne, społeczne, ekonomiczne lub inne problemy regionu. 

Projekty są publikowane na platformie e-learningowej 

i tworzą Ligę Lokalnych Zespołów Projektowych. 



Przedstawiamy pierwszy projekt  zrealizowany przez uczniów klas I

„Pieskie życie w naszym mieście”

W mediach coraz częściej słyszymy 

o dręczeniu i zabijaniu niewinnych zwierząt. 
Widujemy też głodne i bezdomne psy i koty 

błąkające się po ulicach. Postanowiliśmy nie być 
obojętni. W ramach projektu edukacyjnego 

postaramy się pomóc niechcianym zwierzętom. 

Preambuła Ustawy o Ochronie Zwierząt głosi:

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania 
cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien 

poszanowanie, ochronę i opiekę".
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Cele projektu:
 Po wdrożeniu projektu:

 Oczekujemy, że nastąpi wzrost świadomości uczniów Gimnazjum nr 2 i mieszkańców 
Kwidzyna na temat problemu bezdomności i konieczności odpowiedniego traktowania 
zwierząt.

 Zachęcimy mieszkańców naszego miasta do adopcji zwierząt ze schroniska.

 Określimy potrzeby instytucji  zajmujących się porzuconymi lub źle traktowanymi 
zwierzakami, przedstawimy je władzom Kwidzyna i będziemy pomagać w ich 
realizacji.

 Założymy Koło Miłośników Zwierząt i w jego ramach systematycznie będziemy 
organizować pomoc potrzebującym zwierzętom. 

 Będziemy prowadzić blog oraz aktualizować stronę internetową dotyczącą bieżącej 
pomocy zwierzętom z terenu naszego miasta.



LZP przy pracy



Ułożyliśmy i przeprowadziliśmy ankietę 

diagnozującą problem bezdomności  
i niewłaściwego traktowania zwierząt

Kim byli ankietowani?
 70% stanowiły kobiety

 prawie połowa nie ukończyła 21 lat

 80% to mieszkańcy Kwidzyna

 68% jest właścicielami zwierząt 

(30% ma psy, 14% koty, 

24% inne zwierzęta)

Wyniki:

 82% ankietowanych zauważyło 
błąkające się  zwierzęta –

w przeważającej części są to psy



 73% badanych było świadkiem 
niewłaściwego traktowania 
zwierząt:
 wypuszczanie psa bez opieki 

 bicie zwierzaków

 zbyt długie zamykanie w domu

 porzucenie 

 głodzenie

 nieocieplona buda i krótki łańcuch.

 83% ankietowanych wie co zrobić w przypadku 
znalezienia bezdomnego zwierzaka, 67%  jak się 
zachować w przypadku niehumanitarnego 
traktowania zwierząt, ale aż 32% nie 



 Tylko 21% odpowiadających będąc 

świadkiem krzywdzenia zwierząt 

podjęło działania np.:

 telefon do policji lub straży miejskiej,

 zawiezienie zwierzaka do 

„przytuliska” na Miłosnej,

 zwrócenie uwagi pod groźbą telefonu 

na policję,

 zawiadomienie sołtysa,

 przygarnięcie zwierzątka.

 Działania, które ankietowani proponowali 

by zmniejszyć problem:

 adopcje zwierząt,

 informowanie straży miejskiej,

 rozszerzenie działalności OPdZ na 

Miłosnej,

 akcje informacyjno – edukacyjne.

Wnioski:
Z przeprowadzonych przez nas badań 

wynika, że najwięcej osób, jako sposób 

poprawy istniejącej sytuacji wskazywało 

adopcję. Znaczny odsetek badanych 

wymieniało akcje edukacyjno –

informacyjne. 

Postanowiliśmy więc podjąć szereg 

działań:



Kolejne działania:

 wykonaliśmy mapę miejsc związanych 
z opieką nad zwierzętami

 założyliśmy blog pomagamy 
zwierzętom

 przygotowaliśmy listę instytucji i osób 
odpowiedzialnych za opiekę nad 
zwierzętami w Kwidzynie

 w rozmowie z panią kierownik 
Okresowej przechowalni dla Zwierząt  
na TRWM ustaliliśmy formy pomocy 
dla „przytuliska”

 wykonaliśmy gazetki informujące o 
potrzebach czworonogów oraz ulotkę 
promującą adopcję zwierząt ze 
schroniska



Ulotka promująca adopcję:
Zaadoptuj mnie…

…ale zanim mnie

przygarniesz dobrze przemyśl

swoją decyzję, bo nie jestem

zabawką i rozstanie z Tobą

byłoby dla mnie tragedią.

Żyję kilkanaście lat, mogę z „małej

zabawnej kulki” wyrosnąć na całkiem

duże zwierzę, mam też swój charakter,

więc zastanów się, czy chcesz przyjaciela

aktywnego, czy „domowego kanapowca”.

Potrzebuję:

► regularnego jedzenia,

► poświęcania mi czasu na spacery,

zabawę i pielęgnację,

► opieki weterynarza i szczepień,

► miłości, szacunku i cierpliwości,

► być pełnoprawnym członkiem

Twojej Rodziny.

W zamian otrzymasz:

◆ dozgonną wierność i przyjaźń,

◆ bezwarunkowe oddanie,

◆ radość z każdego spotkania z Tobą,

◆ miłe chwile bez smutków i stresów.



Ulotka promująca adopcje:

Jeżeli dobrze przemyślałeś Swoją decyzję i z pełną  
świadomością chcesz ofiarować zwierzęciu Swój dom, 
przeczytaj:

ADOPCJA „KROK PO KROKU”
Odwiedź schronisko lub adopcyjne strony 
internetowe i wybierz zwierzątko dla siebie. W 
schronisku możesz poradzić  się wolontariuszy lub 
pracowników (opiszą charakter zwierzęcia).

Niektóre schroniska praktykują zasadę wizyty 
przedadopcyjnej (sprawdzającej warunki domowe 
przyszłych właścicieli) oraz poadopcyjnej.

Jeżeli podjąłeś decyzję – formalności trwają 10-15 
minut. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości 
(trzeba być pełnoletnim), pieniądze na opłatę 
adopcyjną oraz smycz i obrożę dla psa (nosidełko dla 
kota). 

Dorosłe zwierzęta ze schroniska są przeznaczone 
do adopcji po  2-tygodniowej kwarantannie. Są 
zdrowe, odrobaczone, z aktualnym szczepieniem 
przeciw wściekliźnie i wysterylizowane lub 
wykastrowane. Psy są dodatkowo zachipowane

O czym należy pamiętać w pierwszych dniach po 
adopcji:

Nie kąpać psa przez 2 tygodnie, bo spadnie 

jego    odporność.      

Aby pozbyć się zapachu, można przetrzeć

go wilgotną szmatką z denaturatem.

Trzeba pamiętać, że w większości to zwierzęta

„po przejściach”,  są zestresowane i wymagają 

uwagi, cierpliwości i miłości.

Zwierzę może mieć kłopot z zachowaniem 

czystości. 

Musi się przyzwyczaić do nowych warunków.

W większości przypadków ww. problemy 

są przejściowe i krótkotrwałe.

Powodzenia życzy  Lokalny Zespół Projektowy 
Gimnazjum nr 2  w Kwidzynie „Pieskie życie w 
naszym mieście”  (strona 
www.bezdomnezwierzaki.ssl2.pl)



Udział w „Happeningu psim” organizowanym przez Urząd Miasta

Akcja promowania adopcji zwierzaków



Pomoc dla Okresowej Przechowalni Zwierząt na Miłosnej

Zebraliśmy: 
 60 kg karmy suchej,

 10 puszek

 koce i inne akcesoria dla zwierząt



„Przyjaciel zwierząt 2011” i „Przyjaciele zwierząt 2011”

 Tym, którzy mają największe 

serce dla zwierząt 

postanowiliśmy nadać tytuł:

 „Przyjaciela zwierząt 2011” 

dla ucznia, który brał 

najaktywniejszy udział 

w akcji zbiórki karmy,

 „Przyjaciele zwierząt 2011” 

dla  najaktywniejszej klasy.



Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie wzięli udział  

w zorganizowanych przez nas konkursach: 

► „Adopcja zwierząt ze schroniska” – praca literacka,

► „Bezdomne zwierzęta potrzebują pomocy” – praca plastyczna.

Nagrodziliśmy 5 prac literackich i 5 prac plastycznych
Nagrodzone prace zamieszczone są na naszej stronie www.bezdomnezwierzaki.ssl2.pl



Wyjazd do schroniska w Węgrowie koło Grudziądza

kot Pucek rude kociaki /czyt.wywiad



Wyjazd do schroniska w Węgrowie koło Grudziądza



Przeprowadziliśmy wywiady:
 z Panią Martą Głuchowska – kierowniczką Okresowej Przechowalni 

dla Zwierząt w Kwidzynie/ „przytulisko” Miłosna

 z Panem Mirosławem Iljin – mł. Inspektorem Straży Miejskiej

 z Panem Markiem Sobuckim- starszym inspektorem Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Kwidzynie 

 Z Panią Żanetą Maciejewską kierowniczką schroniska 

w Węgrowie koło Grudziądza

 z Panią Urszulą Pałac – inspektorem Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami o/Kwidzyn

 z Panią Małgorzatą – właścicielką 2 psów i 2 kotów



Rozmowa z panią Małgorzatą - właścicielką dwóch kotów i dwóch psów

……Ci, którzy kochają zwierzęta, zwracają na nie uwagę, ale nie jest też tak, że innym nie zależy 
na losie zwierząt  - trzeba po prostu do nich docierać różnymi sposobami. Najczęściej jest tak, że 
osoby posiadające zwierzęta są bardziej wrażliwe na niedolę czworonogów i szybciej zauważają, ze 
dzieje im się  krzywda, bardziej przejmują się ich losem. Warto zachęcać rodziców waszych 
kolegów, by zgodzili się przynajmniej na jednego pieska lub kotka. Nie da się zmienić całego świata, 
ale można zmienić świat jednego psa lub kota /cały wywiad na www.bezdomnezwierzaki.ssl.pl



Kierownikiem schroniska w Węgrowie jest Żaneta Maciejewska, która zgodziła 

opowiedzieć o jego funkcjonowaniu. Wywiad przeprowadzili uczniowie 

Lokalnego Zespołu Projektowego „Pieskie życie w naszym mieście”.
LZP: Jakie jest zainteresowanie adopcją zwierząt?

p. Żaneta Maciejewska: Znaczne … tak około 20 
piesków w miesiącu znajduje nowe domy. Powoduje to, że 
przez nasze schronisko przewija się około 600 psów 
rocznie. Psiaków nie sprzedajemy, oddajemy za darmo, 
ponieważ nadrzędnym celem adopcji jest polepszenie losu 
doświadczonych i skrzywdzonych wcześniej kotów i 
psów. Szukamy osób wrażliwych, serdecznych, 
troskliwych i odpowiedzialnych - szukamy “kocich i psich 
ludzi”. Zwierzęta dajemy wyłącznie osobom pełnoletnim i 
trzeźwym. Nasi podopieczni są wydawani w godzinach 
od 9.00 do 16.00 przez cały tydzień. Jak widzimy, że ktoś 
może mieć kłopoty z utrzymaniem siebie, to od nas psa nie 
dostanie – przecież, oprócz jedzenia taki zwierzak 
potrzebuje opieki weterynaryjnej….
/zadaliśmy wiele pytań – cały wywiad na 

www.bezdomnezwierzaki.ssl2.pl



Pan Marek Sobucki jest starszym inspektorem do spraw zdrowia 

zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt PIW
Natalia: A w jakich przypadkach stosuje się 
eutanazję zwierząt?

Są to bardzo rzadkie przypadki – zgodne z 
ustawą o ochronie zwierząt, usypiamy zwierzęta 
tylko w ostateczności, kiedy są bardzo chore i 
cierpią, a nie ma szans na ich wyleczenie lub 
kiedy są bardzo agresywne i zagrażają życiu lub 
zdrowiu ludzi. Robimy to, żeby uniknąć takich 
przypadków o których słyszy się w TV, że pies 
śmiertelnie pogryzł lub trwale okaleczył dziecko. 
Zdarza się niestety, że nieodpowiedzialni 
opiekunowie niewłaściwie wychowują psy, 
zwłaszcza ras agresywnych i tak to się później 
kończy. Żeby uniknąć takich sytuacji 
współpracujemy ze Stowarzyszeniem „Animals”, 
Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami. 
Wszyscy mamy jeden cel – dobro zwierząt.

/cały wywiad na www.bezdomnezwierzaki.ssl2.pl



Pani Urszula Pałac, założycielka

i inspektor Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Kwidzynie

Mając tak ogromne doświadczenie w opiece 
nad zwierzętami, co Pani sądzi  o losie 
zwierząt w Kwidzynie?

p. Pałac: Obserwuję poprawę, zwłaszcza w 
mieście. Najgorzej jest w dalszym ciągu                      
wsiach, chociaż cieszy mnie fakt, że i tam znają 
moją działalność i czasem w obawie przed moją 
interwencją ludzie lepiej traktują zwierzęta.  
Martwię się, że brakuje wrażliwych ludzi, 
którzy mogliby w przyszłości przejąć moje 
obowiązki. Ta społeczna praca jest bardzo 
wyczerpująca a ja, niestety, czuję się coraz 
gorzej.  Mimo wszystko czas poświęcany na 
ratowanie zwierząt przynosi mi ogromną 
satysfakcję.
/cały wywiad na www.bezdomnezwierzaki.ssl2.pl



Pan Mirosławem Iljin mł. inspektor 

Straży Miejskiej w Kwidzynie

Czy były zgłoszenia o przypadkach znęcania się nad zwierzętami?

M. Iljin: Tak były. Ale takimi przypadkami się nie zajmujemy. Przekazywane są one  ?od razu 
policji, współpracujemy również z Kwidzyńskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami               
(z p. Urszulą Pałac). Znęcanie się nad zwierzętami nie jest zaliczane do wykroczeń tylko 
przestępstw. Ustawa ochronie zwierząt od blisko pięciu lat za nieuzasadnione lub niehumanitarne 
zabijanie zwierząt znęcanie się nad nimi przewiduje karę roku więzienia, ograniczenia wolności lub 
grzywnę. Za szczególne okrucieństwo można trafić do więzienia nawet na dwa lata. Co więcej, w 
razie skazania za określone przestępstwo, sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania 
określonego zawodu, może orzec również przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do 
popełnienia przestępstwa. /cały wywiad na www.bezdomnezwierzaki.ssl2.pl



P. Marta Głuchowska - kierowniczka Okresowej Przechowalni dla 

Zwierząt w Kwidzynie, która działa od 2001 roku

Jesteśmy grupą gimnazjalistów, zainteresowanych losem zwierząt i chętnych do pomocy. Co zrobić 
by nasza pomoc była efektywna?

p. Marta: Jestem wdzięczna każdemu, kto pomaga naszym zwierzakom. Ważne są akcje zbierania 
karmy, szczególnie jeśli jest to pożywienie dla szczeniąt czy małych kotków. Najważniejsze jednak 
co możecie robić  to informować i dawać dobry przykład innym. Wasza akcja z ulotkami 
dotyczącymi adopcji zwierząt bardzo mi się podobała, myślałam, że to tylko takie jednorazowe….. 
Jestem zadowolona i mam nadzieję, że propagowanie właściwych postaw spowoduje, iż wy lub 
wasi rówieśnicy, w przyszłości będziecie we właściwy i odpowiedzialny sposób traktować 
zwierzęta. Mniej ich będzie trafiało w takie miejsca jak nasze.
/cały wywiad wkrótce na www.bezdomnezwierzaki.ssl2.pl



Kompetencje kluczowe kształtowane
w Projekcie:

 porozumiewanie się w języku ojczystym,

 porozumiewanie się w językach obcych,

 kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-

techniczne,

 kompetencje informatyczne,

 umiejętność uczenia się,

 kompetencje społeczne i obywatelskie,

 inicjatywność i przedsiębiorczość.



Korzyści z udziału w Lokalnych Zespołach Projektowych:

 rozwój umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów

 nabycie kompetencji społecznych i obywatelskich

 czerpanie pozytywnych bodźców rozwojowych z przebywania w grupie rówieśniczej, 

kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i współpracy     w grupie

 uwrażliwienie młodzieży na potrzeby słabszych

 podejmowanie samodzielnych decyzji i przyjmowanie odpowiedzialności     za wykonanie 

zadania

 kształcenie twórczego myślenia i umiejętności oceniania i prezentacji efektów własnej pracy.



Refleksje uczniów:

 Mikołaj: W projekcie najbardziej podobało mi się zwiedzanie schroniska w 
Grudziądzu. Schronisko to prowadziła bardzo miła i sympatyczna Pani która 
wiedziała o zwierzętach  prawie wszystko. Najbardziej zadziwiła mnie wielkość i 
wiek kota o imieniu Pucek, ponieważ  miał 18 lat. Warunki w schronisku były lepsze 
niż sobie wyobrażałem.     

 Mateusz: Najbardziej z projektu E-akademia Przyszłości zapamiętam wyjazd do

schroniska dla zwierząt koło Grudziądza, oraz „Happening psi”, na którym 
roznosiliśmy ulotki. Dotyczyły one adopcji zwierząt ze schroniska. Nie zapomnę o 
kocie Pucku, który mieszka w schronisku, w Węgrowie. Kot ten ma 18 lat, co w 
przeliczeniu na lata ludzkie stanowi 88 lat. Poza tym na długo zostanie mi w pamięci 
pytanie przypadkowych osób o wypełnienie ankiety o bezdomnych psach i kotach na 
terenie Kwidzyna. Dowiedziałem się, że osoby pracujące w schronisku dla zwierząt 
mają pracę, która wymaga poświęceń oraz, że problem z bezpańskimi zwierzętami jest 
duży.

 Karolina: Praca przy projekcie była satysfakcjonująca, gdyż mieliśmy możliwość 
pomagać bezdomnym, porzuconym i źle traktowanym zwierzakom, ale zarazem 
bardzo trudna, bo patrzyliśmy w ich smutne oczy. Miałam wrażenie, że wszystkie 
proszą bym je wzięła. Teraz gdy podsumowujemy nasz projekt wiem, że dzięki niemu 
nauczyłam się patrzeć na zło z innej perspektywy. Jestem pewna, że teraz obok 
miejsca, gdzie dzieje się źle nie przejdę obojętnie.



Refleksje uczniów:

 Natalia: Zaskoczyła mnie ilość psów i kotów potrzebujących domu. Pierwszy raz w 
życiu zobaczyłam tak ogromną ilość tych zwierząt i nauczyłam się inaczej patrzeć na 
krzywdę słabszych. W Preambule do Ustawy o Ochronie Zwierząt jest mowa o tym, 
że jesteśmy odpowiedzialni za zwierzęta.

 Oliwia: Poznałam wielu ciekawych ludzi i ich pracę. Zaskoczyło mnie robienie 
wywiadów – nie wiedziałam, że to takie trudne. Będę teraz zupełnie inaczej patrzyła 
na wywiad w czasopiśmie – już wiem ile pracy kosztują dwie strony tekstu.  

 Kornelia: Uważam, ze bardzo cenne były wyjazdy do schronisk dla zwierząt. Za 
kratami, w boksach, przebywają, kiedyś kochane a potem porzucone, zwierzęta. 
Historie niektórych są  przerażające - aż trudno uwierzyć, że człowiek może być tak 
okrutny. Cieszę się, że nasza praca będzie kontynuowana. Dzięki projektowi wiem, 
jak trudna jest praca w schronisku. 



Dziękujemy za uwagę



Efekty pracy
Po zakończeniu i podsumowaniu pracy Lokalny Zespół Projektowy

przedstawił jej wyniki zaproszonym gościom.

Na prezentację przybyli:

- Przedstawiciele Urzędu Miasta Kwidzyna

- Inspektor Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

- Przedstawiciele Straży miejskiej w Kwidzynie

- Kierowniczka Okresowej przechowalni dla Zwierząt
w Kwidzynie

- Dyrekcja i nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie

- Rodzice uczniów

- Uczniowie



Efekty pracy LZP  „Pieskie życie w naszym mieście” przedstawiono w 

postaci prezentacji multimedialnej



Podsumowano przeprowadzone konkursy i wręczono dyplomy, nagrody i 

statuetki



Po prezentacji goście gratulowali  pomysłów, chwalili zaangażowanie 

LZP w pracę i życzyli sukcesów w dalszej działalności



…i wspólne zdjęcie


