
 Inicjatywy  magazynKuriera
22 pa!dziernika 2021 r. | 7

„Gruzi!skie psy” – spo"eczny projekt szczeci!skich uczniów

Praktyczna lekcja  
czu!ej przedsi"biorczo#ci
Arleta NALEWAJKO

Poznawa! Gruzj" na w!asn# 
r"k": z$dala od hotelowej 
sielanki i$blichtru masowej 
turystyki. Obraz pejza%y 
natury niezwyk!ej i$pi"knej, 
doznania ciekawej i$odmiennej 
kultury przys!oni! mu jednak 
widok tamtejszych psów: 
niechcianych, wyg!odzonych, 
chorych i$cierpi#cych. 
Opowiedzia! o$nich swoim 
uczniom ze Szkó! Prywatnych 
Leonarda Piwoniego. Poruszy! 
czu!# strun", która teraz – na 
dobre – gra.

Uczniowie ze szczeci$skich 
Szkó! Prywatnych Leonarda Pi-
woniego (ul. Klonowica) od dwóch 
lat ch"tnie si" w!%czaj% w&przed-
si"wzi"cia platformy „Zwolnieni 
z&teorii”. Pomaga im w&realizowaniu 
projektów spo!ecznych, czyli takich, 
które zmieniaj% co# na lepsze. 
Niejako przy okazji pobudzaj%c 
w&uczniach ducha przedsi"bior-
czo#ci, a& to za spraw% czterech 
obowi%zkowych etapów ka'dego 
projektu: inicjatywy, planowania, 
realizacji i&zako$czenia.

Pomys!, czyli inicjatywa
– Opowiedzia!em moim uczniom 

o&tragicznej sytuacji psów w&Gruzji, 
które s% pozbawione nie tylko 
szacunku, ale nawet opieki wete-
rynaryjnej. Co widzia!em na w!a-
sne oczy w&rejonie Tbilisi, Batumi 
i&Kutaisi, a&co poruszy!o mnie tak 
bardzo. Obraz psów niechcianych, 

traktowanych jak szkodniki i&prze-
ganianych niczym szczury. Zwie-
rz%t wyg!odnia!ych, poranionych, 
chorych, cierpi%cych – wspomina 
dr Daniel Makus, nauczyciel j"zyka 
niemieckiego w&szko!ach Piwonie-
go. – Uznali, 'e mogliby#my im 
pomóc, obieraj%c za cel projektu 
realizowanego w&ramach „Zwol-
nionych z&teorii”.

Doktor Daniel Makus jest wy-
chowawc% klasy VIII, z&której szóst-
ka uczniów w!%czy!a si" w&projekt. 
Pozosta!a czwórka to równie' jego 
uczniowie, tyle 'e z&I&klasy licealnej. 
Razem tworz% zespó! „Zwolnionych 
z& teorii”, którego dr Makus jest 
opiekunem i&mentorem.

– Wymy#lili#my projekt pn. 
„Gruzi$skie psy”. Chcemy im po-
móc, cho( w&najmniejszym stopniu 
wp!yn%( na poprawienie ich 'ycia. 
W&tym celu zbieramy #rodki, które 
nast"pnie przeka'emy do Dog 
Organization Georgia w& Tbilisi, 
która ratuje bezdomne zwierz"ta 
w&tym kraju – opowiada Antonina 
Rzewuska, aktywistka wspieraj%ca 
projekt.

Od planowania do realizacji
Nie jest !atwo przekona( ludzi do 

wspierania spo!ecznych inicjatyw. 
Tym bardziej tak – zdawa( by si" 
mog!o – odleg!ych, jak pomoc bez-
domnym zwierz"tom z&dalekiego 

kraju. „Dziesi%tka doktora Makusa” 
robi to jednak z& powodzeniem. 
Dzi"ki osobistemu zaanga'owaniu 
i&rzetelnej pracy.

Podzielili si" zadaniami. Gdy 
jedni zdobywaj% sponsorów, to inni 
organizuj% kiermasze i&zajmuj% si" 
sprzeda'% pozyskanych fantów, 
m.in. ciast, s!odyczy i&odzie'y u'y-
wanej. Wa'n% cz"#ci% projektu jest 
te' jego promocja za po#rednic-
twem social mediów oraz ulotek, 
czym równie' zajmuj% si" aktywi#ci 
projektu – zwróceniem uwagi opinii 
publicznej na ma!o znany problem 
bezdomno#ci psów w&Gruzji.

– Poruszyli#my ca!% spo!ecz-
no#( szkoln%. Za spraw% kiermaszu 
z&okazji Dnia J"zyków Obcych oraz 
zbiórki w#ród rodziców uczniów 
Piwoniego. Mamy wp!ywy nie 
tylko ze skarbonek, ale równie' 
ogólnopolskiej zbiórki, jak% zorga-
nizowali#my na stronie zrzutka.pl 
(link: https://zrzutka.pl/2puaur) 
– przekonuje dr Daniel Makus.

„Czasami zdarza nam si" na ulicy 
zauwa'y( bezpa$skiego psa. Na 
szcz"#cie s% one w&do#( korzystnym 
stanie, niestety nie mo'emy tego 
samego powiedzie( o&kundelkach 
w&Gruzji. Nasi czworonodzy przy-
jaciele s% w&tym kraju traktowani 
jako szkodniki, porównywane do 
szczurów. Dzieje si" tak, ponie-
wa' nie s% one uznawane tam za 
zwierz"ta domowe. Nie zmienia to 
jednak faktu, i' ich liczba z& roku 
na rok si" powi"ksza. Id%c ulic%, 
mo'na zauwa'y( poranionego oraz 

wychudzonego psa. Niestety nie 
mówimy tu o& ma!ych zadrapa-
niach, lecz o& g!"bokich ranach, 
które czasem si"gaj% a' do ko#ci. 
Pozostaje zada( nam pytanie, w&jaki 
sposób mo'emy polepszy( 'ycie 
tych czworonogów? Tutaj pojawia 
si" nasz projekt „Gruzi$skie psy”. 
Naszym celem jest polepszenie 
chocia' w&niewielkim stopniu ich 
obecnego 'ycia” – napisali na zrzut-
ka.pl, do!%czaj%c filmiki obrazuj%ce 
dramat tysi"cy psów 'yj%cych na 
gruzi$skich ulicach.

Za po#rednictwem tej platformy 
internetowej zbiórk" ju' wspar!o 87 
darczy$ców, dotychczas na kwot" 
6751 z!. Czyli „dziesi%tka doktora 
Makusa” na tym polu zdo!a!a zre-
alizowa( swoje zamierzenie w&67 
procentach. Bowiem okre#li!a cel 
zbiórki na 10 tys.&z!. Zatem: ka'dy 
kolejny serca dar jest mile widziany.

– Równie' blisko 7 tysi"cy z!otych 
zebrali#my do puszek. A& projekt 
ca!y czas si" rozwija. Niemal co-
dziennie przybywa nam sponsorów. 
Jak ostatnio: piekarnia gruzi$ska 
i&biuro turystyczne oferuj%ce wy-
cieczki do Gruzji – dodaje dr Daniel 
Makus. – Osobi#cie powi"kszymy 
liczb" zebranych pieni"dzy poprzez 
zrobienie Dnia Przedsi"biorczo#ci 
oraz sprzeda'y odzie'y u'ywanej.

Kolejne wp!ywy ma zapewni( 
równie' „Dzie$ Gruzi$ski”, jaki 
zosta! zaplanowany na najbli'szy 
pi%tek (22 pa)dziernika) w&Szko!ach 
Prywatnych Leonarda Piwoniego 
w&Szczecinie (ul. Klonowica).

Prze!om roku,  
czyli zako&czenie
*rodki zebrane dla gruzi$skich 

psów maj% do nich trafi( w&formie 
karmy, koców, leków oraz zabawek. 
Przekazane przez wspó!twórców 
projektu osobi#cie. Wyjazd do Gruzji 
wst"pnie zaplanowali na grudzie$ 
br. Potem… Jak ka'dy, kto uko$czy! 
projekt w& ramach „Zwolnionych 
z&teorii”, zdob"d% mi"dzynarodowy 
certyfikat z&zarz%dzania projektami 
wydany przez Project Management 
Institute ATP.

– Chcemy naszych uczniów 
uwra'liwi( na problemy innych, ale 
równie' nauczy( przedsi"biorczo-
#ci – zwraca uwag" dr Makus. ©℗

Film: 

https://youtu.be/jvVN6_NAsTsZ Niechciane, przeganiane niczym szczury, zaniedbane, wyg!odzone, chore i"cierpi#ce – gruzi$skie psy

Z Kiermasze i"zbiórki organizowane przez dziesi#tk% uczniów ze Szkó! Prywatnych 
Leonarda Piwoniego w"Szczecinie w"ramach projektu „Gruzi$skie psy” 

Z Doktor Daniel Makus jest opiekunem i"mentorem projektu 
„Gruzi$skie psy”. 

Z Uczniowie Szkó! Prywatnych Leonarda Piwoniego w"Szczecinie, uczestnicy projektu pn. „Gruzi$skie psy” (od lewej): Stanis!aw Sty&, Wiktoria 
Go!%biowska, Nikola Góral, Aleksander Ambroziak, Marcel Kostyrka, Alex Tijewski, Maksymilian Zawadzki (wspieraj#cy projekt), Pola Godowska, 
Aleksandra Cyprys, Malwina Mietlicka, Antonina Rzewuska (wspieraj#ca projekt) i"Daniel Makus (wychowawca i"opiekun projektu)
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Login: d_makus; Czas: 2021-10-22 12:06:01; Adres: 83.0.55.6


