


Kochani, na wstępie przepraszamy za opóźnienie
w wydaniu nowego newslettera. Jednak
przygotowanie niniejszego numeru okazało się
bardziej czasochłonne niż przypuszczałem.
1 lipca 1999 roku, Oddział w Zabrzu przejął
zarządzanie Miejskim Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu, które dziś
wszyscy znamy pod nazwą Psitulmnie. Dlatego
zaczęliśmy realizować projekt, który od dłuższego
czasu chodził nam po głowie. Postanowiliśmy
trochę podzielić się naszą historią. W pierwszych
planach pragnęliśmy porozmawiać z większością
osób, które są związane z Psitulem od dawna,
jednak ten ambitny zamiar nie wytrzymał
zderzenia z sezonem wakacyjnym. W trakcie
którego część osób jest poza domem i wtedy
staramy się jak możemy, żeby chociaż odrobinę
odpoczęli od codziennych stresów związanych ze
schroniskiem, a część ma znacznie więcej
obowiązków. Na dodatek każdy, kto zagląda na
www.psitulmnie.pl wie, że mamy
najprawdziwszy koci alarm w schronisku.
Jednak jako, że czas nieubłaganie mijał,
podjęliśmy decyzję zmniejszenia naszych celów.
Ostatecznie udało nam się przeprowadzić dwie
rozmowy z bardzo ważnymi osobami w historii
Psitula.
Pierwsza osoba to wieloletnia Prezes Oddziału
w Zabrzu, Towarzystwa Opieki nad
Zwierzętami w Polsce, Pani Danuta Mikusz
Oslislo.

Druga osoba to Inspektor TOZ, była Kierownik
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, oraz
Sekretarz Oddziału w Zabrzu, Pani Aniela
Orzołek.

Wstęp

Dodatkowo w niniejszym numerze znajdują się
liczne zdjęcia z naszych archiwów. Mamy
nadzieję, że przedstawione rozmowy będą dla
Państwa interesujące, również, że w przyszłości
uda nam się przeprowadzić rozmowy z innymi
osobami związanymi z Psitulem. Obiecujemy też,
że następne newslettery będą znowu związane
z codzienną działalnością schroniska. Liczymy,
że nasza historia wyda się ciekawa i nie zostanie
odebrana jako sztuczna próżność. Każdy z nas
wie, że w ciągu 21 lat nie wszystko było
perfekcyjnie, jednak mimo wszystko patrząc
wstecz, widzimy, jak dużo udało nam się
dokonać. Przy tym miejscu tradycyjnie bardzo
gorąco dziękujemy każdemu, kto dołożył cegiełkę
do ratowania zwierzaków z Zabrza. Dodatkowo
z kronikarskiego obowiązku przekazuję od moich
rozmówczyń, skargę, że:

Rozmowy były za krótkie i nie mogły one
wszystkim z osobna podziękować

Dlatego też bardzo proszą, żeby nikt nie czuł się
urażony.

Miłej lektury!



Głos Psitula  Witam Pani Anielu. Zacznijmy
od pytania porządkującego. Kiedy zaczęła
Pani współpracować z Towarzystwem Opieki
nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Zabrzu?
Aniela Orzołek  W 1997 roku znalazłam
w Głosie Zabrza ogłoszenie o tym, że Oddział
w Zabrzu poszukuje wolontariuszy do pracy.
Pamiętam, że poszłam z tą gazetą do siedziby
TOZu na ulicy Wolności, gdzie spotkałam się
z ówczesnym Prezesem Oddziału Panią Jadwigą
Jagą Torosiewiczą i Danutą MikuszOslislo.
Pamiętam reakcję Danusi (dla rodziny
i przyjaciół Dzidzi) , która po tym jak usłyszała,
że przyszłam w sprawie ogłoszenia, zmierzwiła
swoje włosy i powiedziała: Jaga, cuda się
zdarzają. Okazało się, że byłam jedyną osobą,
która się zgłosiła. A Zabrze miało wtedy 200 tys.
mieszkańców.
GP  Z tego co mi wiadomo, zaczęła się Pani
bardzo szybko angażować w sprawę
schroniska w Zabrzu?
AO  Tak, już wtedy wiedziałam, że
w zabrzańskim schronisku bardzo źle się dzieje.
Zapadła mi w pamięć jedna sytuacja. Otóż
w schronisku pojawiło się podejrzenie
wścieklizny u jednego z psów. W wyniku braku
prowadzenia kartotek medycznych i bałaganu
w papierach, decyzją Powiatowego Lekarza
Weterynarii było uśpienie 60 psów
przebywających w schronisku.
GP  Kiedy została Pani Sekretarzem
Oddziału?
AO  W 1998 roku, zostałam Sekretarzem
Oddziału i to na 20 lat. Przez pewien czas byłam
też jedynym czynnym inspektorem społecznym
na całe Zabrze.

Rozmowa z Anielą Orzołek

GP  Jak wtedy działał inspektorat?
AO  Było to świeżo po wprowadzeniu nowej
Ustawy o Ochronie Zwierząt. W Zabrzu było
wtedy bardzo dużo błąkających się psów. Jako,
że byłam jedynym działającym inspektorem,
musiałam bardzo wiele rzeczy nauczyć się
sama. Przede wszystkim musimy pamiętać
o tym, że nie mieliśmy wtedy praktycznie
żadnych pieniędzy, ani miejsca, do którego
moglibyśmy skierować potrzebujące zwierzaki.
W przypadku odbioru, miejscem docelowym dla
zwierząt było zabrzańskie schronisko. W takim
przypadku było to klasyczne z deszczu pod
rynnę. Obok tego w sądach i policji wciąż była
niska świadomość związana z prawami
zwierząt. Pamiętam jedną rozprawę sądową,
podczas której Pani Sędzia zapytała

Od lewej: Aniela Orzołek, Danuta MikuszOslislo
ok. 2000r.



Po co właściwie istnieją schroniska dla
bezdomnych zwierząt?
GP  Podobno po pierwszych próbach
nagłośnienia, że w schronisku źle się dzieje
dostała Pani zakaz wstępu?
AO  Tak. Otrzymałam definitywny zakaz wstępu
do schroniska. Pamiętam, że w pierwszej
interwencji chodziło o sprawę jamnika, który
został oddany do hotelu dla zwierząt, który
działał na terenie schroniska. Hotel ten różnił się
od schroniskowych boksów tym, że zamiast
betonu miał on położone linoleum i wydzielony
mniejszy pawilon. Okazało się, że jamnik
przebywający w schronisku zaginął i jego
właściciel nie mógł go odzyskać. Jednak
najgłośniejszą sprawą było masowe usypianie
psów.
GP  Jako Oddział w 1998 roku złożyliście po
raz pierwszy ofertę na prowadzenie
schroniska, jednak przegrała ona z tańszą
propozycją. Udało się za drugim razem
w 1999 roku. I tak od 1 lipca 1999 Oddział
w Zabrzu stał się zarządcą schroniska. Jak
wyglądało przekazanie schroniska?
AO  Przed oficjalnym przekazaniem schroniska
chciałyśmy się dowiedzieć, co właściwe zostanie
nam przekazane. Dlatego próbowałyśmy
nawiązać kontakt z poprzednim kierownictwem.
Jednak do ostatniego dnia, nie chcieli oni nam
udzielić żadnej informacji. Przyszłyśmy tam
razem z Danusią 30 czerwca, ale usłyszałyśmy,
że nie mamy czego szukać, ponieważ
przejmujemy schronisko od 1 lipca.
GP  Czy poprzedni zarządca schroniska coś
pozostawił, żeby ułatwić okres przejściowy?
I jak to wyglądało?
AO  Nie. Każda rzecz, która przedstawiała jakąś
wartość została zabrana przez właścicieli.

Nie mieliśmy absolutnie niczego. Nie zostawiono
karmy dla zwierzaków, infrastruktura
schroniska była zrujnowana. Dokumentacja
dotycząca zwierząt była szczątkowa. Żadne
zwierzę nie było wysterylizowane lub
wykastrowane. W boksach znajdowały się
ciężarne suczki, lub takie, które miały małe.
Same boksy miały betonową wylewkę, która
była pełna dziur, w których zbierały się odchody
i mocz. W kotłowni znajdowały się psy, suczki
i szczenięta. Było tam również bardzo dużo
szczurów, które w ciemności trudno było
odróżnić od szczeniaków. W kuchni stały
niedziałające kuchenki i były postawione
spożywcze zamrażarki. Jak zajrzałam do jednej
z nich, to znalazłam zamrożone zwłoki. Na
podwórzu stał zepsuty maluch, który miał
służyć za samochód interwencyjny. Ostatecznie
oddaliśmy go miastu jako niesprawny.

Samochód „interwencyjny". 1999r.



GP  Czy miała Pani wcześniej jakieś
doświadczenie związane z pracą
w schronisku?
AO  Nie. Zawsze miałam kontakt z psami i mój
dom nigdy nie był bez zwierząt. Jednak jest
olbrzymia różnica pomiędzy pracą
w schronisku, a opiekowanie się swoim
zwierzakiem.
GP  Jaka była najbardziej szokująca rzecz
w pierwszych miesiącach pracy
w schronisku?
AO  Każdy dzień był niespodzianką, najczęściej
przykrą. Na przykład okazało się, że poprzedni
zarządca schroniska oprócz oficjalnie
podpisanych umów z gminami na
przyjmowanie zwierząt, nawiązał również
nieoficjalną współpracę. Co jakiś czas
przyjeżdżały firmy zajmujące się wyłapywaniem
zwierząt i prosiły o ich przyjęcie za opłatą.
Jako, że zależało nam na tym, żeby psy nie

przebywały cały czas w boksach, to zaczęliśmy
je pojedynczo wypuszczać, żeby pobiegały.
W trakcie takich spacerów zdarzało się, że
odkopywały zwłoki zwierząt, które powinny być
zutylizowane. Okazało się że na każdym kroku
wychodziły nowe szemrane sposoby czerpania
zysku z prowadzenia schroniska przez
poprzednich zarządzających.
GP  Ilu pracowników na początku pracowało
w schronisku?
AO  Było sześciu pracowników, z czego jeden
pracował podczas zmiany popołudniowej,
a drugi podczas zmiany nocnej. Do tego
wszystkiego oprócz prowadzenia schroniska
mieliśmy również obowiązek wyłapywania
błąkających się zwierząt. Na szczęście mieliśmy
wspaniałych wolontariuszy w większości
dziewczyny, które praktycznie spędzały każdą
wolną chwilę w schronisku. To dzięki ich
ciężkiej pracy, każdy pies miał szansę wyjść na
spacer. Na dodatek nie bały się żadnej roboty.
GP  Czy były jakieś prace, które najbardziej
zapadły w pamięć?
AO  W czasach, gdy walczyliśmy o przetrwanie
i o to, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze,
otrzymywaliśmy z marketów żywność z krótką
lub przekroczoną datą spożycia. Bardzo często
była ona zamrożona. Pamiętam, że
wolontariuszki, które ją otwierały
i rozpakowywały do gotowania dla psów, nie
potrafiły się później domyć z jej zapachu. Nigdy
nie bały się też czyszczenia boksów, sprzątania
kup albo mycia kociarni. Czyli wszystkich tych
prac, o których często się zapomina, że trzeba
je wykonywać w schronisku każdego dnia.
GP  Część z tych wolontariuszek jest
związana ze schroniskiem do dzisiaj?
AO  Tak, to są wspaniałe dziewczyny. Sandra

Boks od wewnątrz. 1999r.



jest dziś Kierownikiem Schroniska, Gosia jest jej
zastępcą, Magda pracownikiem biurowym, który
prowadzi edukację. Marta, działa teraz
w oddziałowej komisji rewizyjnej i komisji
edukacyjnej. Alinka jest pracownikiem
odpowiedzialnym za pracę z trudnymi psami
i proces adopcyjny, a do tego prężnie działającym
inspektorem społecznym. Bardzo wielu jest też
wolontariuszy, którzy działają z nami
nieprzerwanie od lat.
GP  Kiedy poczuła Pani, że w schronisku
zaczyna się zmieniać na lepsze?
AO  Momentem, kiedy wszystko zaczęło iść
gwałtownie do przodu było zdobycie środków na
przebudowę części schroniska od RSPCA.
Wszystko to dzięki pomysłowości Danusi i jej
nieustannym wysiłkom związanym z szukaniem
nowych środków.
GP  Czy podjęłaby się Pani pracy
w schronisku, wiedząc z jakim wysiłkiem
i obciążeniami się to wiązało?
AO  Tak, ponieważ wykonaliśmy kawał dobrej
roboty. Do dziś pamiętam jak nieprzychylny nam
na początku Powiatowy Lekarz Weterynarii, po
pierwszych paru latach naszego działania,
powiedział mi, że na samym początku nie mógł
uwierzyć, że nam się uda, ale widzi, że teraz to
jest prawdziwe schronienie dla zwierząt. Cieszy
mnie to że, kiedy rozmawiam z mieszkańcami
Zabrza, bardzo rzadko zdarza się, żeby ktoś miał
o nas negatywną opinię. Sama rzadko
odwiedzam schronisko. Każda wizyta w nim, to
dla mnie olbrzymi ładunek emocjonalny. Wiem,
że zwierzaki są w dobrych rękach, ale dla mnie
każde przejście przez pawilon i zobaczenie tych
wszystkich psiaków, to duże przeżycie. Dawniej
kiedy przychodziłem tam regularnie do pracy, to
byłam na to udoporniona.

Boks od zewnątrz. 1999r.



Rozmowa z Danutą MikuszOslislo
Głos Psitula  Witam, Pani Danuto. Zaczniemy
od pytania ustawiającego nam całą
chronologię zdarzeń. Kiedy zaczęła się Pani
współpraca z TOZ w Polsce, Oddział w Zabrzu?
Danuta MikuszOslislo  Oj dawno, dawno temu.
W latach osiemdziesiątych zapisałam się do TOZ
w Polsce, Oddział w Zabrzu. Prezesem była
wówczas Pani Jadwiga „Jaga” Torosiewicz. To
właśnie ona założyła Oddział w Zabrzu w 1964
i od tego czasu działała.
GP – Jaka na początku była Pani rola
w organizacji?
DMO  Pomagałam w pisaniu pism,
wymyślałyśmy z Jagą różne akcje
i promowałyśmy sterylizację kotów wolno
bytujących i nie tylko. W tamtych latach
wywoływało to wrogie nastawienie wielu osób,
w szczególności karmicielek!
GP – Czy Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt w Zabrzu już działało?
DMO  Tak, schronisko miejskie już istniało.
Dzięki wieloletnim staraniom i naciskom na
ówczesne władze miasta ze strony Pani Jagi,
w 1988 roku przerobiono starą, kopalnianą
świniarnię na potrzeby miejskiego schroniska dla
zwierząt.
GP – Czy TOZ od początku zarządzał
schroniskiem?
DMO  Nie, na początku schroniskiem rządził
ten, kto wygrał przetarg. Niestety wstęp dla ludzi
z zewnątrz był bardzo utrudniony. Na samym
początku razem z Jagą walczyłyśmy, by miasto
zgodziło się na wydzielenie osobnego miejsca dla
kotów.
GP – Udało się?
DMO  Trwało to dość długo. Musiałyśmy

rozpocząć od pisemnych tłumaczeń dla
ówczesnej władzy, że schronisko dla
bezdomnych zwierząt w języku polskim oznacza,
nie tylko schronisko dla psów. Ostatecznie
decydującym argumentem było to, że to TOZ
z Zabrza znajdzie środki na kociarnię, jej
wyposażenie i wolierę. Jaga zdobyła na to
fundusze we Francji. Znalazłyśmy też ekipę,
której pozwolono wykonać zadanie.
W międzyczasie zaczęły do nas dochodzić
niepokojące sygnały, że w schronisku dzieje się
bardzo źle.
GP – Jakie to były sygnały?
DMO  Zwierzęta były pozbawione opieki
weterynaryjnej, a co gorsza masowo je usypiano.
Jednak ktokolwiek do kogo dotarłyśmy, kto
przekazywał nam ustne informacje, odmawiał

Kociarnia.1999r.



podpisania papierów, których można by oficjalnie
użyć.
GP – Jak wyglądała wtedy sytuacja
w Oddziale?
DMO – W roku 1998, Pani Jaga zrezygnowała
z funkcji Prezesa Oddziału Zabrze, a ja zostałam
nową Prezeską. Nie zdawałam sobie wtedy
sprawy, że ta decyzja tak bardzo zmieni życie
moje i moich najbliższych. Wtedy też zgłosiła się
jako wolontariuszka Pani Aniela Orzołek, która
została na 21 lat Sekretarzem Oddziału i zaczęła
pełnić dyżury inspektorskie. Była dla mnie
ogromnym wsparciem przez wszystkie lata
nieustannych nowych wyzwań.
GP  Wracając do miejskiego schroniska. Czy
udało się udowodnić znęcanie nad
zwierzętami?
DMO  Przez przypadek dotarłam do rachunków,
wystawianych przez technika weterynarii
z których jasno wynikało, że przyjeżdżał co

pewien czas do schroniska. Średnio raz lub dwa
razy na miesiąc i przy jednej wizycie usypiał np.
30 psów. Było to dla mnie przerażające. Niestety
ani lekarz powiatowy weterynarii, ani władze
miasta, którym przedstawiłam te informacje, nie
widziały w tym nic nagannego, wszystkie nasze
skargi lekceważono, a mnie i Anielę traktowano
jak niepoważne i nawiedzone obrończynie
zwierząt. Złożone do prokuratury doniesienie
zostało umorzone z braku wystarczających
dowodów. Miasto miało podpisane umowy
z kilkoma innymi gminami, czerpało z tego zyski,
a prowadzący schronisko miał wolną rękę, by
zarabiać i też miał swoje umowy. Mało kogo
obchodziło dobro zwierząt w schronisku. Dużą
część pawilonów, zamiast dla bezdomnych psów
wykorzystywano jako hotelik dla zwierząt, czyli
jako dodatkowy przychód.
GP – Czy prowadzenie schroniska jest
dochodowym biznesem?
DMO – Może być, ale tylko i wyłącznie, kiedy robi
się to kosztem zwierząt. Najczęściej wygląda to
następująco. Prowadzący schronisko podpisuje
umowy z kilkoma gminami, psów się nie szczepi
i nie leczy. Liczba zwierząt w schronisku
systematycznie spada, ponieważ same się od
czasu do czasu zagryzą, a nieleczone, chore
i ranne umrą. Cóż z tego, że w okropnych
cierpieniach? Liczy się tylko kasa. Podobnie było
w Zabrzu. Jako, że prowadzący i tak wystawiał
taki sam rachunek co miesiąc, nie był też
zainteresowany adopcjami. Z przychodzących do
schroniska psów zostawia się ładniejsze suczki,
rozmnaża i sprzedaje szczeniaki, bo te zawsze
cieszą się zainteresowaniem, tak samo do
sprzedaży pozostawia się młode i ładne sztuki.
Niestety w 2020 roku, wciąż można znaleźć takie
schroniska w Polsce.Wewnątrz boksu.1999r.



GP – Czy takie działanie jest legalne?
DMO – Nie. Nie było wtedy, ani nie jest teraz.
Jednak liczne przykłady z życia pokazują, że jest
to powszechna praktyka. A w prywatnych
schroniskach trudno wymusić kontrolę. No i kto
tak naprawdę jest zainteresowany kontrolą
z prawdziwego zdarzenia.
GP – Jak udało się uratować zwierzaki
i schronisko w Zabrzu?
DMO  Po pierwszym, głośnym „wejściu” z prasą,
pomagał nam wówczas Dziennik Zachodni i Głos
Zabrza, otrzymałyśmy zakaz wstępu na teren
schroniska. Wszystko to dzięki kierownictwu.
Musimy pamiętać, że to były zupełnie inne czasy.
W Zabrzu było wtedy bardzo dużo wałęsających
się bezdomnych psów, a przestrzeganie Ustawy
o ochronie zwierząt z 1997 roku było fikcją.
Jedyną szansą na uratowanie zwierząt było
wygranie co roku, ogłaszanego przetargu na
prowadzenie schroniska. Musiałam nauczyć się
kompletnie mi obcych procedur, no i złożyłyśmy
pierwszą ofertę przetargową. Nie wiedziałam
wówczas, jaką podać cenę, która była głównym
kryterium wybrania oferty, nawiasem mówiąc
ciągle ten problem istnieje w wielu gminach. Ani
ja, ani Aniela, ani inni członkowie naszego
oddziału nie wiedzieliśmy, jak się prowadzi
schronisko i nie mieliśmy pojęcia, ile to kosztuje.
Pierwszy nasz przetarg przegrałyśmy. Udało nam
się rok później w 1999 roku, przy ponownym
przetargu. Wzięłam cenę z poprzedniego roku,
znacznie ją obniżyłam i ponownie przygotowałam
ofertę na prowadzenie schroniska. Zdając sobie
sprawę, że za taką cenę będzie to nierealne. Coś
jak ekonomiczne samobójstwo.
GP – Ekonomiczne samobójstwo to mało
powiedziane. Dziś niewiele osób zdaje sobie
z tego sprawę, podpisanie tego typu oferty,

dawniej wiązało się z ryzykiem
niewypełnienia usługi, co zaowocowałoby
zwrotem pieniędzy z własnej kieszeni. Jak na
takie zobowiązanie zareagowali Pani
najbliżsi?
DMO  Wszyscy moi znajomi i rodzina byli
przeciwni podejmowaniu się przeze mnie tak
poważnego zadania. I to w zupełnie obcej mi
dziedzinie, bo z wykształcenia jestem
romanistką. Obawiali się też, że porażka będzie
dla mnie emocjonalną katastrofą. Moja Mama we
mnie wierzyła i zachęcała do bycia Don
Kiszotem. Jedynie potem żałowała, że Jej córka
zeszła na psy śmiech i na to zamieniła życie. Ci,
którzy mieli wiedzę o polskich schroniskach
uważali, że nie uda nam się uniknąć usypiania
zdrowych zwierząt, by mieć miejsce dla kolejnych
bezdomniaków. Miałam pełną świadomość, że
nie mam pojęcia o schroniskach, ale wiedziałem

Biuro wydawania zwierząt.1999r.



jedno – trzeba zrobić wszystko, by przerwać
cierpienie zwierząt w zabrzańskiej placówce
i zapobiec masowemu morderstwu. Kosztowało
to i mnie i Anielę wiele nieprzespanych nocy, ale
moralny obowiązek zwyciężył nad rozumem.
Oferta została złożona i była rzeczywiście
najtańsza.
GP – I wtedy?
DMO  1 lipca 1999 roku Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami w Polsce, Oddział w Zabrzu stał
się na rok administratorem miejskiego
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zabrzu
Biskupicach. Żebyśmy mieli pełną jasność. Nie
mieliśmy wtedy pieniędzy, personelu i wiedzy.
Było po prostu super! śmiech
GP – Czy poprzedni zarządca pomógł
w okresie przejściowym?
DMO – Absolutnie nie. Jak weszliśmy do środka,
to wierzyć nam się nie chciało, co zastaliśmy.
Kompletnie zniszczone, walące się mury,
połamane drzwi, wybite okna, nieistniejący
system sanitarny, przeciekające dachy, wystające
kable. Był to efekt 10 lat wyniszczającej
gospodarki kolejnych „menedżerów”. Brakowało
podstawowych warunków dla ludzi do pracy,
a dla zwierząt do przebywania. Na dodatek
ostatni administratorzy zabrali co się dało,
wyrywając nawet armatury ze ścian i oprawki
z żarówkami.
GP – Czy czuła Pani wtedy, że uda się to
wszystko uratować?
DMO  Dla mnie był to czas diety cud. (śmiech).
Pierwsze wizyty w schronisku wzbudzały u mnie
tylko torsje. Wszędzie były kości, śmierdzące
odpady niewiadomego pochodzenia, a w kociarni
trupy kotów w różnym stanie rozpadu.
GP – Ile było wtedy zwierząt w schronisku?
DMO  W dniu przejęcia czekało na nas 154 psy

i 23 koty. Wystraszone, w fatalnym stanie
zdrowotnym, chore, brudne, ze zmierzwioną
sierścią, bez kartotek medycznych.
A naprzeciwko my, niedoświadczeni, z zerową
wiedzą, co teraz należy zrobić.
GP – Czy mieliście jakieś wsparcie ze
strony UM w Zabrzu lub PIW w Gliwicach?
DMO  Od tych instytucji nie. Za to bardzo
pomogło nam Schronisko z Gliwic.
W szczególności kierowniczka Basia Malinowska,
jej pracownik i wszyscy zaprzyjaźnieni
weterynarze, w tym Gosia i Piotr Młynarscy,
którzy zostali z nami do dziś. Łapali zalęknione
psy, sprawdzali ich stan zdrowotny, te które się
dało szczepili. Przez kolejne 4 miesiące
walczyliśmy z ostrą nosówką, grzybicami skóry
i innymi chorobami. Pierwsze miesiące były
okropnie, bo część zwierząt była tak chora, że
tylko humanitarna eutanazja wchodziła w grę. Ze
starszych pracowników schroniska zostały tylko
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dwie osoby, przyjęliśmy rekomendowaną
dziewczynę, która została kierowniczką.
Pracowała przedtem kilka miesięcy w schronisku
w Katowicach, więc miała jakby nie było większe
niż my doświadczenie. Aniela z wielkim
poświęceniem przejęła bezpośrednią kontrolę nad
schroniskiem, przez kolejne lata spędzając tam
dni powszednie, noce, niedziele i święta, a ja
zajęłam się wszystkimi papierami, całą
administracją, odbudową nadwyrężonego mocno
wizerunku schroniska, edukacją i co bardzo
ważne pozyskiwaniem środków finansowych.
I całą strategią tworzenia silnego oddziału TOZ,
którego schronisko stało się najważniejszym,
aczkolwiek nie jedynym elementem. Wciąż
jednak mówimy tutaj o pierwszych latach
działania naszego schroniska, gdzie każdy dzień
był walką o przetrwanie.
GP – Jakie były Pani największe obawy?
DMO  Latami towarzyszyło mi kilka obsesji:

Będzie tyle zwierząt, że zabraknie miejsca –
usypiać? Nigdy! Zabraknie na jedzenie.
Zabraknie na leczenie. Zabraknie na pensje.
Przegramy kolejny przetarg – zabiorą
i wymordują nasze psy i koty! Szczerze mówiąc
nie wiem, jak udało nam się wbrew wszelkim
prawom logiki przeżyć. Jednak krok po kroku
zaczęliśmy zmieniać te okropne miejsce
w skromny, ale przyzwoity dom dla zwierząt.
Czyściliśmy klatki, organizowaliśmy legowiska,
przedtem bowiem zwierzęta spały bezpośrednio
na wilgotnym betonie. Malowaliśmy ściany,
reperowaliśmy drzwi, wstawialiśmy okna,
kafelkowaliśmy etc. Kolędowałam od firmy do
firmy, błagając o materiały, sprzęt, surowce,
pokarm, środki czystości. Pisałam prośby,
dzwoniłam, żebrałam. Chodziłam często do szkół
na pogadanki i po prośbie o zbiórki. Te wycieczki
do szkół owocowały wolontariatem, a my od
początku otworzyliśmy dla niego szeroko drzwi.
W Zabrzu było wtedy bardzo wysokie bezrobocie,
więc nie było mowy o publicznych zbiórkach
pieniężnych. Udało mi się również „łyknąć”
wiedzy, jak prowadzone są schroniska np.
w bogatej Anglii i wiedziałam już w jakim
kierunku chcemy iść. Ciągle chciałam
wprowadzać nowe pomysły, aczkolwiek nie
zawsze spotykało się to ze zrozumieniem.
GP  Jakie rozwiązania zaczerpnięte
z zagranicy zostały wprowadzone
w Psitulmnie?
DMO  Od początku, jak w żadnym innym
polskim schronisku wprowadziliśmy procedury
adopcji, statystyki, kartoteki etc. Zwierze miało
poza numerem swoje imię, były notowane
zalecenia weterynaryjne, szczepienia. Jeżeli jego
stan zdrowia na to pozwalał było sterylizowane
i kastrowane. Teraz to wszystko wydaje sięKuchnia w schronisku. 1999r.



oczywiste, ale wierzcie mi, 20 lat temu byliśmy
ewenementem.
GP  Dlaczego udało się w Zabrzu zbudować
dobrze działające schronisko? Rozwiązania te
wydają się teraz oczywiste, ale wciąż w wielu
miastach w Polsce, trudno znaleźć dobre
schronisko?
DMO  Odsuwając ciągle mroczne myśli
walczyłyśmy z Anielą bohatersko, ale też los nam
sprzyjał i na drodze spotykałyśmy wielu ludzi
dobrej woli, którzy przez te wszystkie lata
pomagali nam w różny sposób. Od początku
pomagali nam wolontariusze, nie zwracałyśmy
uwagi na to, że część była w nieodpowiednim, bo
za młodym wieku. Teraz by nam pewnie groził za
to kryminał. Żeby dobrze zrozumieć, poświęcenie
tych młodych ludzi trzeba pamiętać o tym, że
nie śniły im się takie podstawowe rzeczy jak
miejsce do przebierania, rękawiczki, szkolenia
i wiele innych rzeczy, które teraz są podstawą.

Ale to z tych wolontariuszy Psitul ma teraz
wyszkoloną, oddaną zwierzętom kadrę. Bardzo
martwiło mnie to, że przetrzymywane w małych
boksach psy nie mogą się wybiegać. No i kolejny
łut szczęścia, w 2001 roku udało mi się zaprosić
angielską delegację RSPCA (najstarszą na
świecie organizację prozwierzęcą) do schroniska.
Przedstawiłam im mój pierwszy w życiu
biznesplan i udało się przekonać do
zafundowania nam 5 wybiegów, małego
szpitalika i małej szczeniarni. Od tego czasu, psy
z boksów mogły codziennie, rotacyjnie,
przynajmniej przez godzinę wyszaleć się na
nowych placach zabaw. W 2001 roku szukając
kolejnych sposobów na zdobycie funduszy
wprowadziliśmy pierwszą w Polsce „wirtualną
adopcję”. Podpatrzyłam w Anglii taką pomoc dla
zwierzaków w ZOO. Na samym początku do
wirtualnej adopcji były wskazane te zwierzęta,
które miały marne szanse na prawdziwą adopcję.
Tu muszę też wspomnieć, że byliśmy pierwszym
polskim schroniskiem ze stroną internetową!! To
dzięki pomocy mojej rodzinnej, graficznej firmy,
gdzie uczyłam się marketingu, sposobów
promocji i jej roli w prezentacji schroniska.
Każde, ale to każde zwierzę miało na naszej
stronie fotografię i opis. Do wirtualnej adopcji za
30 zł miesięcznie, najpierw zmusiliśmy
wszystkich krewnych i znajomych, a potem to
ruszyło i to tak, że każdy nasz pies i kot miał
i ma kilku wirtualnych rodziców. Nie tylko te,
którym groziło u nas dożywocie, wirtualna
adopcja objęła wszystkie zwierzaki. Wirtualna
Rodzina Psitula cudnie działa, jest moim
ogromnym źródłem radości z kontaktu
z osobami z różnych zakątków, nie tylko Polski.
Z niektórymi rodzicami koresponduję od 19 lat!!!
Mam ponad 20 tysięcy maili w swoimPromocja schroniska. ok. 2000r.



komputerze. Wirtualna Rodzina to konkretna
i regularna, liczącą się w naszym budżecie
finansowa pomoc. Przełomem była też zmiana
wybierana zarządcy schroniska, z przetargów 
na konkursy dla organizacji pozarządowych.
Skończyła się konkurencja z firmami. Przy tej
okazji pragnę bardzo gorąco podziękować naszej
Ani, która jest Skarbnikiem naszego Oddziału od
lat i nigdy nie wahała się podjąć tej olbrzymiej
odpowiedzialności, w której ryzykowała swoimi
finansami, podpisując weksle. Dzięki temu, że
TOZ w Polsce, Oddział w Zabrzu ma status
Organizacji Pożytku Publicznego, możemy
zbierać 1% podatku, który jest lwią częścią
schroniskowego budżetu. Dużo by jeszcze można
wymieniać rzeczy, które złożyły się na to, że
Psitul wygląda dzisiaj jak wygląda. A nazwę
Psitulmnie wymyśliła pewna nauczycielka
i chyba od 2002 roku, a może wcześniej zaczęła
funkcjonować i wszyscy się non stop Psitulamy.
GP  Czy uważa Pani, że Psitul mógłby istnieć
bez pomocy ludzi dobrych woli?
DMO  Nigdy, ale to nigdy Schronisko Psitulmnie
nie byłoby tym czym jest teraz, mimo tych
walących się ciągle, odnawianych nieustannie
murów, gdyby nie życzliwi nam ludzie, osoby,
które same się angażowały bezpośrednio
w pracę, albo w pomoc, nauczyciele, rodzice,
fachowcy, niefachowcy, wolontariusze,
darczyńcy, dziennikarze i długo by jeszcze można
wymieniać... Zawsze mieliśmy jakiś łut
szczęścia, który wydarzał się wtedy, gdy
wydawało się, że nie wyjdziemy już z kolejnej
katastrofy.
GP  Co jest dla Pani największym sukcesem
w historii Psitula?
DMO  Sukcesem ogromnym jest to, że nigdy nie
uśpiliśmy zdrowego zwierzaka, by było miejsce

dla następnego!!! Nawet w latach polskiej
emigracji na Zachód (20042006) gdy zamiast
standardowej liczby około 200 psów, było
w schronisku ponad 340 psów. Były wszędzie,
w szafach, umywalkach, literalnie gdzie tylko
było ciut miejsca. Dziewczyny stawały na głowie,
gdzie można je bezpiecznie umieszczać.
GP  Czy chce Pani coś jeszcze dodać?
DMO  Oj, chyba dość już, przepraszam za tyle
prywaty, ale w końcu jak by nie było TOZ
i Psitulmnie to moje dziecko (które ma naprawdę
wielu rodziców) i moje życie. Każda z osób
zaangażowanych w Psitula ma swoją historię. Ja
miałam możliwość przedstawić moją. Jako, że
jest okazja, to chciałbym wszystkim gorąco
podziękować, Anieli szczególnie, moim
dziewczynom Ani, Sandrze, Myszce, Beacie
i reszcie załogi, Krzysiowi, moim pracownikom
z firmy, włącznie z mężem Marianem, który
zawsze mnie wspiera, cierpliwie znosi 24
godzinną aktywność i zrobił mnóstwo
przepięknych projektów naszych druków
i innych materiałów promocyjnych, których
wysokiego jakościowo poziomu zazdrościli nam
w Polsce i zagranicą. Dziękujemy też Władzom
Miasta, Radnym i urzędnikom, których
przekonaliśmy po wielu latach, że jesteśmy
partnerami do współpracy. TOZ w Polsce,
Oddział w Zabrzu jest gwarancją jakości dla
Psitula i oby nigdy nie spoczęło na laurach.
szukając sposobów na to, by świadomych
opiekunów zwierząt było jak najwięcej,
a zaniedbań i okrucieństwa jak najmniej.
Chciałabym zakończyć moją „przygodę”
zwierzakową przecięciem wstęgi do nowego
schroniska, nowego Psitula z prawdziwego
zdarzenia. No i żeby było puste!!!
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