Życzenia od Psitulaków
W nadchodzące święta, życzymy Wam wszystkim
zdrowia i szczęścia. Żywimy głęboką nadzieję, że
za rok o tej porze koronawirus nie będzie już tak
negatywnie wpływać na naszą codzienność
i każdy z nas będzie mógł spędzić święta
w rodzinnym gronie!
Zarząd Oddziału oraz Pracownicy
Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce,
Oddział w Zabrzu

Bazarki – Pomoc Psitulakom
ze Schroniska Psitulmnie w Zabrzu
Drodzy jako że numer mamy świąteczny to
postanowiliśmy w ramach podziękowań napisać
o niezwykłej inicjatywie naszych wolontariuszek
i wolontariuszy. Otóż od ponad dwóch lat każdy
kto posiada konto facebooku może dołączyć do
grupy Bazarki – Pomoc Psitulakom ze
Schroniska Psitulmnie w Zabrzu. Na tej grupie
można znaleźć niezwykłe fanty przekazywane
przez ludzi dobrej woli które można nabyć
w ramach licytacji. Całość zysku jest
przekazywana na rzecz Psitulaków. Łącznie
udało się już zebrać kilkadziesiąt tysięcy złotych
na rzecz naszych podopiecznych.
Przy tej okazji pragniemy bardzo gorąco
podziękować:
Organizatorom bazarków za ciężką pracę są to 
Urszula Zmyślony, Ewelina Mędak, Magda
ZmyślonyPleśniak i Dagmara Ilnicka!
Ich najbliższym za to, że im czynnie pomagają
i akceptują fakt, że ich mieszkania służą za
magazyny i studia fotograficzne!
Dla każdej osoby licytującej na rzecz naszych
podopiecznych!
Oraz każdej osobie która wspiera bazarki a nie
była wymieniona powyżej.
Jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy w imieniu
naszych podopiecznych!

Adopcja Psitulaka
Na potrzeby niniejszego numeru udało nam się
przeprowadzić wywiad z Panią Aliną Rzeszutek,
która w Psitulu odpowiada za pracę
behawioralną z psiakami oraz procedury
związane z adopcją psiaków. Życzymy miłej
lektury!
Głos Psitula: Witamy serdecznie i tradycyjnie
rozpoczniemy od pytania, jak długo
współpracujesz ze Schroniskiem dla
Bezdomnych Zwierząt „Psitulmnie” w Zabrzu?
Alina Rzeszutek: Od 2009 roku rozpoczęłam mój
wolontariat w schronisku, a kilka lat później
dostałam propozycję pracy. Tak jak większość
żeńskiego personelu w schronisku najpierw
byłam wolontariuszem, a później pracownikiem.
GP: Na czym polega Twoja praca
w schronisku?
AR: Moja praca polega na tym, aby trafiające do
nas zwierzaki otrzymały odpowiednią opiekę pod
kątem behawioralnym. Każdy psiak, który
znajduje się pod opieką Psitula ma swoją własną
historię, która nierzadko przyczyniła się do
problemów behawioralnych, a dla nas jest ona
najczęściej zupełnie nieznana. Dlatego parę lat
temu na wzór schronisk działających w Wielkiej
Brytanii kierownictwo schroniska i Zarząd
Oddziału podjęli decyzję o wyznaczeniu
pracowników odpowiedzialnych za adopcję kotów
i psów. Działanie to miało na celu poprawę
standardu opieki, lepszego doboru domów
adopcyjnych oraz umożliwienie indywidualnej
pracy z psiakami tego wymagającymi. Jestem
pierwszą osobą z którą psiaki spotykają się
w schronisku i zawsze wtedy staram się ocenić
ich charakter oraz stan.

GP: Czy w schronisku jest dużo psiaków
potrzebujących pomocy behawioralnej?
AR: Każdy zwierzak trafiający do schroniska
potrzebuje pomocy behawioralnej.
GP: Naprawdę?
AR: Tak, jednak pozwolę sobie na
doprecyzowanie. O pomocy behawioralnej mówi
się zazwyczaj w kontekście zwierząt, których
zachowania mogą być szkodliwe dla ich zdrowia
lub uciążliwe, niebezpieczne dla otoczenia.
Jednakże doświadczony pracownik z wiedzą
behawiorystyczną jest w stanie tak pokierować
zwierzakiem, żeby nie pozwolić na zaistnienie
poważnych problemów. Pozostaje jeszcze
kwestia dobrostanu. Psy podobnie jak ludzie
odczuwają emocje, w tym strach i frustrację.
Teraz możemy zadać sobie proste pytanie. Czy
gdybyśmy to my z naszego ciepłego domu
zostali przewiezieni do tłocznego, nieznanego
miejsca pełnego ludzi nie docenilibyśmy
pomocy z zewnątrz?

GP: Pewnie byśmy docenili, a dla części z nas
zdecydowałaby ona o tym, czy się załamiemy
lub nie. Czy jeśli chodzi o zmysły psów to
działają one tak samo jak u ludzi?
AR: Definitywnie nie. Całą sztuką
w behawiorystyce jest przyjęcie punktu widzenia
zwierzęcia, które jest punktem naszych badań.
Warto pamiętać o tym, że na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat w samej
behawiorystyce psów wypracowanych zostało
kilka paradygmatów dotyczących odbierania
bodźców, zachowań społecznych oraz relacji
z człowiekiem. Niewątpliwą bolączką większości
badań w mojej codziennej pracy jest fakt, że są
one najczęściej prowadzone na zwierzakach,
które żyją w warunkach domowych skrajnie
odmiennych od schroniska. Jednak pewne
zasady są uniwersalne i można je z powodzeniem
stosować również w schronisku.

GP: Jak wygląda pomoc dla zwierzaka który
trafia do schroniska?
AR: Najwięcej pracy związanej z pomocą dla
zwierzaka trafiającego do schroniska wykonuje
się przed jego pojawieniem. Kluczem do sukcesu
jest zadbanie o to, aby od pierwszego momentu
miał on możliwość trafienia do warunków,
w których będzie mógł odnaleźć swoją rutynę.
Psy bardzo lubią mieć do czynienia z otoczeniem,
w którym wiedzą czego się spodziewać. Dlatego
bardzo ważne są stałe godziny karmienia,
wyprowadzania na spacer oraz wydzielona
przestrzeń. Następnie kiedy zwierzak trafia już do
schroniska, to zbieramy o nim wszystkie
informacje oraz prowadzimy jego obserwację.
Każdy psiak na swój sposób przeżywa przybycie
do schroniska. Niektóre z nich dosłownie
sztywnieją ze strachu i gdy się na nie patrzy, to
ma się wrażenie że gdyby mogły zniknąć to
właśnie to by zrobiły. Inne z kolei stają się
nadaktywne i absolutnie przestają sobie radzić
z emocjami. Zawsze musimy pamiętać, że
zwierzak w schronisku a zwierzak w warunkach
domowych, to mogą być dwie różne osobowości.
W przypadku psiaków tego wymagających,
staramy się podejmować pracę mającą na celu
wzmocnienie zachowań pożądanych oraz
wygaszanie tych niepożądanych. Następnie kiedy
już uda mi się poznać naszego nowego
podopiecznego, przystępujemy do poszukiwania
dla niego odpowiedniego domu.
GP: Tutaj temat, który nieodmiennie budzi
u część osób kontrowersje, mianowicie
ankiety przed adopcyjne. Czy rzeczywiście
mają one na celu utrudnianie adopcji?
AR: Absolutnie nie! Pytania zawarte w naszych
ankietach zostały przygotowane na podstawie
pytań jakie zawsze powinniśmy zadawać przed

tym zanim ktoś adoptuje zwierzaka. Ich cel jest
podwójny. Po pierwsze pozwala nam rozeznać się
w warunkach w których może przyjść żyć
naszemu podopiecznemu, po drugie pozwalają
one zaoszczędzić czas osobom, które są
zainteresowane adopcją.
GP: W internecie od czasu do czasu można
znaleźć komentarz, że takie ankiety ingerują
w prywatność.
AR: Adopcja zwierzaka jest olbrzymią zmianą
w życiu prywatnym, dlatego też część pytań
dotyczy naszego stylu życia lub warunków
mieszkaniowych. Trudno jednak nazwać
ingerencją w prywatność dobrowolną ankietę,
która jest wykorzystywana tylko w celach
związanych z adopcją.
GP: Pojawiają się również głosy, że tego typu
ankieta jest niepotrzebną fanaberią i że
kiedyś zwierzaki można było adoptować
również bez niej.
AR: Tak, kiedyś również w schronisku nie było

wypracowanych procedur, w pawilonach nie
było kafelek, a przed 1999 rokiem była to
mordownia, która niewiele miała wspólnego
z pomocą zwierzętom. Fakt, że kiedy
zaczynałam moją pracę dla schroniska znacznie
łatwiej było adoptować u nas zwierzaka.
Przypominam jednak że wtedy w Psitulu
przebywało ponad 300 zwierząt. Psy zajmowały
każdy wolny kawałek przestrzeni. W takich
warunkach każda adopcja była na wagę złota.
Jednakże i takie postępowanie skutkowało
częstszymi nieudanymi adopcjami. Aktualnie
nie mamy aż tak dużo zwierząt w schronisku,
dlatego też możemy skupić się na tym by psiak
był lepiej dopasowany do swojej przyszłej
rodziny.
GP: Czy w adopcję zwierzaków zaangażowani
są również wolontariusze?
AR: Tak, ale głównie na etapie ogłaszania
psiaka i sporadycznie podczas próbnych
spacerów. Sama rozmowa o psiaku, formalności

oraz decyzja należy do schroniska. W czasach
gdy byłam jeszcze wolontariuszką zdarzało się, że
pomagaliśmy przy oprowadzaniu oraz
opowiadaliśmy o naszych psiakach, jednak
czasami dochodziło do nieporozumień i osoby
zainteresowane adopcją otrzymywały sprzeczne
informacje. Należy pamiętać o tym, że pomimo
tego że wolontariusze kochają swoje psiaki, to nie
mają oni możliwości tak często przebywania
z nimi jak pracownicy. Poza tym ostatecznie
odpowiedzialność za działanie schroniska ponosi
jego kierownictwo i Zarząd Oddziału.
GP: Wracając do ankiety, jak wiele czasu
trzeba poświęcić na jej wypełnienie?
AR: Zależy od formy jaką wypełniamy. Niedawno
wprowadziliśmy formularz w wersji formularzy
google, jego wypełnienie zajmuje do 3 minut.
Wersja papierowa to około 5 minut. W obydwu
wersjach są te same pytania.
GP: Czy w ankiecie są złe lub dobre
odpowiedzi?
AR: Każda prawdziwa odpowiedź jest dobra. Nam
naprawdę nie zależy na tym żeby komuś
utrudniać adopcję. Najważniejsza jest udana
adopcja, a to nie jest możliwe bez szczerości
z obydwu stron. Czasami są momenty w naszym
życiu, że z przyczyn niezależnych od nas nie
możemy adoptować wybranego przez nas psiaka,
ale również z tym należy się pogodzić.
GP: Jakie są najczęstsze błędy popełniane
przez człowieka w relacji z psem?
AR: Z biegiem czasu zmienia się podejście
i świadomość ludzi, dlatego też adopcje zaczynają
być częstszym zjawiskiem, a sporo przyszłych
opiekunów szuka wsparcia przed podjęciem
decyzji. W takiej sytuacji należy wyjść im
naprzeciw i pomóc znaleźć złoty środek,
a niekiedy pomóc realnie ocenić sytuację. Tak

jak wcześniej zostało wspomniane, wiele osób
wybiera psa po wyglądzie, zakochuje się
w danym obrazku i często w tym momencie już
nie zwraca uwagi na informacje dotyczące
charakteru konkretnego osobnika, nawet jeżeli
zawierają elementy dotyczące problemów
z zachowaniem. Częstokroć pada wtedy
sformułowanie „poradzimy sobie”, jednak
w rzeczywistości nie zawsze tak jest. Dlatego też
bardzo ważną kwestią jest rzeczowe wsparcie
i realna ocena sytuacji, z jaką przyjdzie się

ludziom zmierzyć, choć nie zawsze będzie się im
to podobało.
GP: Czy istnieje w ogóle dom idealny?
AR: Nie ma czegoś takiego. Tak jak w naszym
życiu tak i w życiu naszych psiaków zdarzają się
sytuację, które są dla nas nieprzyjemne. Grunt
to wypracować takie zachowania, które pozwolą
rozładować napięcie lub zasygnalizować
właścicielowi, że nie jest dobrze. Dlatego obok
pracy z psiakami w schronisku kładziemy
również duży nacisk na edukację pro zwierzęcą.
Psy w przeciwieństwie do ludzi nie potrafią
zwerbalizować swoich potrzeb, za to swoją mową
ciała potrafią wiele przekazać.
GP: Dlaczego w święta schronisko nie pozwala
na adopcje?
AR: Po pierwsze jak już wspominałam, psiaki
lubią rutynę. Zmiana otoczenia wiążę się dla nich
z dużym stresem. Dlatego pierwsze dni w domu
powinny być spokojne, aby dać mu zwierzęciu
czas na przyzwyczajenie się. Okres
przedświąteczny i święta są zazwyczaj
niespokojne. Po drugie chcemy minimalizować
liczbę osób, która wbrew powtarzanym przez
ostatnie lata kampaniom społecznych wciąż nie
rozumie prostego hasła „zwierzę to nie prezent”.
GP: Czy chcesz coś jeszcze przekazać naszym
czytelnikom?
AR: Chcę wszystkim życzyć wesołych świąt
i prosić o zaufanie do naszego personelu. Zawsze
chętnie przyjmujemy osoby, które są
zainteresowane adopcją lub pomocą zwierzętom,
jednak nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić to
w należyty sposób. Czasami możemy wyglądać
na zniechęconych rozmową, ale nie oznacza to,
że ktoś jest niemile widziany. Po prostu praca
w schronisku jakkolwiek nie byłaby
satysfakcjonująca, to bywa bardzo wyczerpująca

psychicznie. W ciągu roku pod naszą opieką
znajduje się kilkaset zwierząt i nie każdemu
z nich jest dane znaleźć dom. Bywa, że w dniu
kiedy ktoś do nas przychodzi, musieliśmy na
przykład pożegnać zwierzaka, którym
opiekowaliśmy się przez kilkanaście lat. Każdy
z naszych pracowników ma duże serce dla
zwierząt, dlatego zawsze wiąże się to z dużym
obciążeniem psychicznym. Gorąco
przepraszamy wszystkich tych, którzy poczuli
się urażeni, chociaż z tego co zaobserwowałam
to zdecydowana większość osób odwiedzających
Psitula ma o nas bardzo dobre mniemanie co
nas niezmiennie cieszy! Dziękuję za każde
wsparcie dla naszych czworonogów.
GP: Dziękuję za rozmowę!
Niniejszy wywiad stanowi skróconą wersję
rozmowy, dlatego też w przyszłości będziemy
publikować jego kolejne części. Mamy nadzieję,
że lektura była dla Państwa przyjemna
i pozwoliła na poznanie perspektywy ważnego
członka naszego personelu!

Pozdrowienia od Psitulaków
Kochani na koniec świątecznego numeru
zamieszczamy rozkładówkę zdjęć wysyłanych
nam przez osoby, które adoptowały u nas
zwierzaki!
Dziękujemy za przeczytanie i jeszcze raz życzymy
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

