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      Samorząd Uczniowski naszej szkoły przyłączył się
do akcji "Pomóżmy bocianom przetrwać zimę".
    Bociany są  nieodłącznym elementem naszego
krajobrazu. Wszyscy je kochamy i każdej wiosny z
niecierpliwością czekamy na ich powrót. Cieszymy się,
że obok nas są tacy wspaniali ludzie jak pan Radosław
Fedaczyński, który pomaga bocianom od lat. Stworzył on
Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych, gdzie
pomoc znajdują różne dzikie zwierzęta. Zimują tu
bociany ze złamanymi skrzydłami, porażone prądem po
zderzeniu z linią energetyczną, czy zniedołężniałe ze
względu na wiek.
      Obecnie w ośrodku spędza zimę około 80 bocianów.
Mają tu dobre warunki, mieszkają w ogrzewanym,
półotwartym pomieszczeniu. Dla tych, które nie latają, a
chcą założyć rodzinę, skonstruowano specjalne gniazda
na ziemi.  Mieszkańcy Przemyśla i okolic tak
przyzwyczaili się do ich widoku, że nikogo nie dziwi
bocian, któremu pomyliły się pory roku i jesienią próbuje
na kominie budować gniazdo. A może jest tylko bardziej
zapobiegliwy od innych?
    Aktualnie obok bocianów w lecznicy przebywają
również bieliki, myszołowy, sowy, a także jelonek albinos.
Jesienią trafił tu też znaleziony koło naszej szkoły
dzięcioł zielony.
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Pan R. Fedaczyński: Największa satysfakcja
płynie oczywiście z wyzdrowienia pacjenta, a
jest jeszcze większa, gdy chore zwierzę jest
bezdomne, a po wyleczeniu udaje się mu
znaleźć nowy dom.
Sara: Jakie były najcięższe doświadczenia w
Pańskiej pracy?
Pan R. Fedaczyński: Najcięższe
doświadczenia w pracy dotyczą kontaktu z
dzikimi zwierzętami. Trudno odpowiedzieć na
pytania: Jak złapać niedźwiedzia grasującego
po mieście? Jak znieczulić rysia siedzącego
na drzewie? Jak zbadać lwa, który przyjechał z
cyrkiem? Leczenie dzikich zwierząt jest
najtrudniejsze, narażam wtedy własne życie.
Sara: Jakich rad udzieliłby Pan osobom, które
myślą o wyborze zawodu weterynarza?
Pan R. Fedaczyński: Jeżeli ktoś myśli o
zawodzie weterynarza, powinien najpierw
zainteresować się wolontariatem. W ten
sposób przekona się, czy jest w stanie podołać
pracy weterynarza, czy da radę wykonywać
czynności, które nie zawsze są pachnące i
przyjemne. Kandydat do tego zawodu nie
może się bać zwierząt, ale też nie powinien
odmawiać pomocy, „bo pies śmierdzi, czy też
ma pchły”.
Sara: Proszę udzielić kilka najważniejszych
wskazówek dla opiekunów zwierząt
wybierających się na wizytę w lecznicy. O
czym muszą pamiętać?
Pan R. Fedaczyński: Należy zabrać ze sobą
książeczkę zdrowia pupila, by lekarz
weterynarii mógł z niej odczytać potrzebne
informacje. Warto też spisać na kartce
wszystkie pytania do lekarza. Idąc do
weterynarza opiekun musi sam zachować
spokój, by zwierzę nie czuło naszego napięcia,
bo wtedy bardziej się denerwuje. Jeśli zwierzę
jest agresywne należy również pamiętać o
kagańcu.
Natalia: Jakie zwierzęta trafiają najczęściej do
lecznicy i ośrodka. Na co chorują?
Pan R. Fedaczyński: Rocznie trafia do nas
około 11 tysięcy zwierząt. Najczęściej są to
koty i psy, jeśli chodzi natomiast o dzikie
zwierzęta to na pierwszym miejscu są
bociany. Najczęściej leczymy zwierzęta z
zaburzeniami ze strony układu pokarmowego i
chorobami skóry. Wielu podopiecznych trafia
do nas także z wypadków samochodowych.
Natalia: Ile bocianów zimuje obecnie w
ośrodku?
Pan R. Fedaczyński: Obecnie w ośrodku
zimuje 80 bocianów, z czego około 60
osobników opuści lecznicę w połowie marca. 

Natalia: Dlaczego patki nie odleciały do Afryki?
Pan R. Fedaczyński: Większość z
przebywających tu ptaków doznało różnego
rodzaju kontuzji i nie mogło odlecieć do Afryki.
W naszej placówce zimują bociany ze
złamanymi skrzydłami, kończynami,
poturbowane upadkiem z gniazd, porażone
prądem po zderzeniu z linią energetyczną lub
osobniki niedożywione, chore.
Martyna: Ile czasu zajmuje całkowite
wyleczenie bocianów i uzyskanie pełnej
sprawności umożliwiającej im samodzielne
przeżycie na wolności?
Pan R. Fedaczyński: W zależności od rodzaju
i rozległości obrażeń czas ten waha się od
około 30 dni do aż niekiedy ponad roku.
Natalia: Ile osobników przebywających w
ośrodku już nigdy nie wzbije się w powietrze?
Pan R. Fedaczyński: Około 20 bocianów  to
stałe nieloty - zwykle po najcięższych
obrażeniach kończących się amputacjami
skrzydeł lub kończyn dolnych. One już nigdy
nie wzbiją się w powietrze. Są za to
doskonałymi reproduktorami. Od pewnego
czasu staramy się tworzyć warunki do
odbywania lęgów przez  kalekie pary
bocianów. Niepełnosprawne ptaki nauczyły się
budować u nas gniazda na gruncie. Każdej
wiosny składają w nich jaja i wychowują
zdrowe potomstwo.
Sara: W jaki sposób postępować z ptakiem
wymagającym opieki lub pomocy. Jak
bezpiecznie złapać bociana?
Pan R. Fedaczyński: Najważniejszy jest
spokój. Próbujemy najpierw ptaka dokarmiać,
aby się do nas przyzwyczaił. Najlepiej łapać
bociana wczesnym rankiem, kiedy
temperatura powietrza jest jeszcze niska.
Należy narzucić na ptaka koc, a następnie
bardzo szybko złapać za dziób i przytrzymać
za skrzydła. Bociana najlepiej umieścić w
dużym kartonowym pudełku i jak najszybciej
przywieźć do lecznicy.
Sara: Dziękujemy bardzo za wywiad i
poświęcony dla nas czas. Życzymy samych
sukcesów i dalszego spełniania się w tym
pięknym zawodzie.

Wywiad przeprowadziły:
Sara Bahir, Martyna Jajuga,

 Natalia Kwolik, kl. VI

Z wizytą w Lecznicy dla Zwierząt ADA

Wywiad z lekarzem weterynarii
panem Radosławem Fedaczyńskim

Martyna: Proszę nam zdradzić, co
zadecydowało o wyborze zawodu, w jakim Pan
pracuje?
Pan R. Fedaczyński: Można powiedzieć, że
takie zawody są dziedziczne. Poszedłem
śladami mojego ojca, który jest weterynarzem.
Od najmłodszych lat jeździłem z nim na
wizyty. To było moje życie. Jako małe dziecko
nie wiedziałem nawet, że istnieją inne zawody,
myślałem, że wszyscy są weterynarzami.
Praca mojego ojca zawsze bardzo mnie
fascynowała, poszedłem na studia wiedząc, że
weterynaria jest właśnie tym zawodem, który
chciałbym wykonywać.
Martyna: Czy w Pana ocenie zawód
weterynarza należy do trudnych i ciężkich
zawodów?
Pan R. Fedaczyński: Jest to jeden z
najcięższych zawodów. Pacjent nie powie, co
go boli, trzeba być dobrym obserwatorem i
potrafić wydobyć potrzebne informacje od
opiekuna zwierzęcia. Jeśli ktoś chce zostać
weterynarzem, bo kocha zwierzęta, musi
wziąć pod uwagę, że lekarz weterynarii musi
czasem skrócić cierpienia pacjenta poprzez
uśpienie. Praca lekarza weterynarii wyczerpuje
emocjonalnie, zwłaszcza wtedy, gdy nie mogę
pomóc pacjentowi. Ciężkim przeżyciem jest
sytuacja, gdy trzeba rozmawiać z właścicielem
przygotowując go na to, że pupil umrze.
Martyna: Co sprawia Panu największą
satysfakcję w pracy?

Pan Radosław Fedaczyński JG
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   Moim pupilem jest owczarek niemiecki - Rex.
    Ma krótkie włosy i czarną sierść. Jego oczy
są brązowe. Waży około 30kg. Sięga mi do
pasa. Zawsze przed szkołą idę z nim na
spacer, a wieczorem się z nim bawię. Myję go
co najmniej dwa razy w miesiącu i mam przy
tym frajdę. Jest bardzo inteligentnym psem,
szybko uczy się nowych sztuczek.
  Bardzo kocham mojego psa. Nie wyobrażam
sobie życia bez niego.

Oliwia Maliczewska,
kl. VI

 
Rex

  
    Moim zwierzątkiem jest kot, który ma na
imię Menczester. Wyróżnia go ciemnożółtawe
futerko i zielone oczy. Najbardziej lubi się
bawić włóczką i swoją czerwoną piłeczką.
Jego przysmakiem jest karma. Gdy rano
wstaję, Menczester siedzi na parapecie i
miauczy, żeby go nakarmić. Gdy wracam ze
szkoły, to on przytula się do mnie i razem się
bawimy. 
    Kocham swojego kota za to, że jest bardzo
słodki. Nie wymieniłabym go na żadnego
innego kota.

Natalia Kwolik,
kl. VI

                                                                             
                                        

Menczester

   Oto mój piesek Leo, choć wszyscy na niego
mówią Leoś albo Leonardo.
  Jest moim ukochanym pupilem rasy
pekińczyk. Ma rudą sierść i krótki ogonek,
którego końcówka jest czarna. Zawsze cieszę
się, kiedy patrzy na mnie swoimi dużymi,
brązowymi oczkami. Leoś ma nieduże nóżki,
ale mimo pozorów bardzo szybko biega. Jego
duże, spadające na pyszczek uszy dodają mu
uroku. Leo jest pieskiem czułym, dobrym i
zabawnym, zawsze mnie pociesza, kiedy nie
mam humoru. Czasami jest samolubny, bo
chce, żeby tylko jego się głaskało i nosiło na
rękach.
   Leoś jest kochanym i cudownym pieskiem,
nie zamieniłabym go na żadne inne zwierzątko.

Paulina Dziadek, kl. VLeoś

    Moim ulubionym zwierzęciem jest pies,
który wabi się Nuta. Dostałam go w prezencie.
  Obecnie Nuta jest trzyipółmiesięcznym
szczeniakiem labradora. Wysokość do jej
grzbietu to ok. 45 cm. Ma krótką sierść o
kolorze czekoladowym. Waży ok.  10 kg. Nuta
to bardzo radosny i zawsze ”uśmiechnięty”
pies. Jest posłuszna i szybko się uczy.
     Od czasu kiedy ją dostałam, nie odstępuję
jej na krok. Po powrocie ze szkoły marzę o
tym, by pójść z nią na spacer. Nuta bardzo
chętnie uczy się wszystkich sztuczek, dlatego
poświęcam jej swój wolny czas. Posiadanie
psa było moim marzeniem!

Sara Bahir, kl. VI

 
Zginął pies bokser z krótko obciętym
ogonem, do którego były mocno
przywiązane małe dzieci.

Zdjął psu kaganiec, który rzucił się na
chłopca.

Jamnik to pies, który urósł wzdłuż.

Humor z zeszytów 
szkolnych ;-)

Nasi pupile

Nasi pupile

Oliwia Maliczewska

Natalia Kwolik

Paulina Dziadek

cartoonscats.blogspot.com
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   Mam cztery psy, jednak najbardziej z nich
lubię Fionę. To biszkoptowa suczka rasy
labrador. W czerwcu tego roku będzie miała
dwa lata. Moja siostra adoptowała ją za
pośrednictwem lecznicy Ada w Przemyślu,
gdy była trzymiesięcznym szczeniakiem.
Suczka  była bardzo wystraszona i
zaniedbana. Nocami się zrywała, jakby śniły
się jej koszmary. Dostała od nas dużo miłości i
teraz nikt nie wyobraża sobie bez niej życia.
    Fiona jest duża i bardzo lubi się bawić, daje
łapkę, kładzie się na komendę i daje głos. Jest
bardzo mądra i grzeczna. Moja siostra chodzi
z nią na długie spacery. Po każdym takim
wyjściu Fiona jest bardzo zmęczona, ale jak
widzi smycz w ręku Magdaleny, nie może się
doczekać kolejnego spaceru. Uwielbia biegać i
przynosić uprzednio rzucane jej zabawki. Fiona
jest bardzo przyjacielska i lubi dzieci.   

Kamil Wota, kl. IV

Fiona

    Mój pies wabi się Rudolf, mam go od 5 lat.
Rudolf to mały piesek z troszkę oklapniętymi
uszami. Sierść mojego pasa jest jasnobrązowa
oraz na grzbiecie i szyi czarna. Mój pieseczek
zawsze chce się bawić z każdym dzieckiem i
dorosłym. Jest wesołym, posłusznym i
wiernym psem.

Bartłomiej Brocki, kl. IV

Zosia

Nasi pupile

Nasi pupile Łamigłówki dla 
mądrej główki

Rozsypanka wyrazowa

W rozsypance ukryte są nazwy ośmiu ras
psów. Odszukaj i wykreśl te nazwy.

Rozwiąż rebus i wyjaśnij hasło.

Rebus

    Moim ulubionym zwierzątkiem jest kózka.
Ma na imię Zosia. Urodziła się miesiąc temu.
Jest ona najmniejsza z szóstki młodych kóz i
dlatego tak ją lubię. Zosia ma sierść koloru
białego, czarnego i brązowego. To bardzo
łagodne i wesołe zwierzę. Lubię kiedy
obserwuje mnie swoimi dużymi, czarnymi
oczami. Reaguje na swoje imię, gdy ją wołam
to przybiega do mnie i wskakuje mi na kolana,
żeby ją głaskać.

Katarzyna Małachowska,
kl. V

Kamil Wota

Katarzyna Małachowska

www.vector-eps.com

Natalia Kwolik

Oliwia Maliczewska


