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„Miarą człowieczeństwa jest szacunek ludzi do zwierząt. 
Nie wystarczy chcieć, trzeba dobrze czynić.” J.W. Goethe 
 
 
 

 

 
Zaprasza do udziału w cyklicznej akcji 

 

„Otwórz swoje serce i zostań  
przyjacielem zwierząt” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
MAMO! TATO! 

REZYGNUJĘ Z LIZAKA 
BĘDĄ KOCE, ŻWIREK I KARMA NA ZIMĘ DLA KOTKA I PSIAKA 

 
 



Akcja organizowana jest przez Przedszkole nr 13 w Gnieźnie we współpracy ze 
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Gnieźnie przy ul. Kawiary 38. 
Od ponad 20 lat nasze przedszkole współpracuje ze schroniskiem dostarczając dary 
rzeczowe. 
Jest to akcja, której celem jest edukacja humanitarna dzieci w wieku przedszkolnym. 
Chcemy dążyć do kształtowania młodego, odpowiedzialnego, zaangażowanego 
społeczeństwa, które ceni i szanuje wszystkie żywe istoty – ludzi, zwierzęta i środowisko, w 
którym żyje. Chcemy rozwijać wrażliwość i empatię.  
 

Wrażliwość na zwierzęta rodzi większą wrażliwość na drugiego człowieka. 
Udział w akcji może być piękną i miłą lekcją człowieczeństwa dla 

przedszkolaków. 
 
Dlatego też prosimy o włączenie do czynnego udziału wszystkie placówki z terenu Gniezna.  
 
„Być radosnym, dobrze czynić,  
wróblom pozwolić ćwierkać 
 to najlepsza filozofia.”  
Jan Bosko 
 

Celem akcji jest zbiórka koców, żwirku i karmy 
na zimę dla zwierząt ze schroniska. 

Pieski i kotki, które są w schronisku potrzebują żwirku, koców i pełnowartościowego 
jedzenia, dlatego nie chodzi o ilość karmy tylko o jej jakość. Jeżeli jest taka możliwość 
to prosimy o zakup mniejszej ilości pokarmu, ale niech będzie to jedzenie ze sklepu 
zoologicznego. Najbardziej zwierzakom brakuje karmy mokrej z dużą zawartością 
mięsa.  
Zbiórka na terenach placówek będzie trwała przez cały październik 2021r.  
 
Miejscem akcji będzie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.  
 
W związku z sytuacją epidemiczną terminarz wyjazdów prosimy uzgadniać z 
dyrektorem schroniska.  
 
Dyrektorzy placówek biorących udział w akcji proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa pod 
numerem telefonu: 
61 426 36 50 – Przedszkole nr 13, Luiza Kryszak – koordynator akcji  
 


