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Spacerują z trójnogą kun-
delką Łajką. Potrącił ją
samochód. Konieczna

była amputacja. Towarzyszy
im bokserka Tosia. Ciągnie za

sobą bezwładną kończynę.
Trzeci psiak to Bartek. Nosi
gips na przedniej łapie. 
Działaczki właśnie idą coś

załatwić w banku czy w lecz-
nicy. Czasami można jeszcze
zobaczyć, jak pani prezes Gra-
bowska wdziecinnym wózku

wiezie kotkę na sterylizację. 
Fundacja powstała w paź-

dzierniku ubiegłego roku.
Stworzyli ją wolontariusze
z łódzkiego schroniska dla
zwierząt. 
– Powołując fundację mo-

żemy zrobić więcej, niż tylko
wyprowadzać psy na spacery.
Wyciągamy je z boksów,
umieszczamy wdomach tym-
czasowych, gdzie leczymy,
przyzwyczajamy do kontaktu
z człowiekiem. Potem szuka-
my dla nich prawdziwych do-
mów – wyjaśnia prezes Gra-
bowska. 

NIE SĄ 
PIĘKNOŚCIAMI
Pewnego dnia, gdy Karoli-

na Grabowska wychodziła na
dwór zGerdą, owczarkiem co-
lie, znalezioną, błąkającą się
po parku na Zdrowiu, sąsiad,
który nigdy przedtem się do
niej nie odzywał, nagle prze-
mówił: 
– Wreszcie ma pani ładne-

go psa! 
Skąd taka reakcja? Bo więk-

szość zwierzaków, którymi
zajmuje się jej fundacja, nie
grzeszy urodą. Do tego są cho-
re, brudne, stare i brzydko
pachną. Latami przebywają
w schronisku. Giną z tęskno-
ty i stresu. 
Takie właśnie niechciane

i zapomniane. Stąd wzięła się
nazwa organizacji. 
– W schronisku ludzie szu-

kają psów rasowych albo ład-
nych kundelków, najlepiej
młodych. Nie widzą, że pod
skołtunioną i brzydką sier-
ścią skrywa się urocza psina 

– mówi Jolanta
Łukaszewicz ,
wolontariusz-
ka, która wraz
z córką Natalią

stworzyła „tymczas”. Tak na-
zywane są domy, w których
zwierzęta przebywają chwilo-
wo, dopóki nie znajdzie się
dla nich stałe miejsce. Wła-
śnie jest u nich jamnikowaty
Dyzio, do którego ktoś strze-
lał z wiatrówki. Śrut utkwił
mu blisko kręgosłupa. 
Tak skrajnie zaniedbana

i wycieńczona była też babu-
linka Jadzia. 10-letnią dziś
suczkę znaleziono przywiąza-
ną do drzewa. Trafiła do schro-
niska. Tam śmiertelnie prze-
rażona leżała skulona na be-
tonie. Pogryziona przez współ-
lokatorów nie jadła, bała się
podejść do miski. Dzisiaj jest
rezydentką w domu pani Jo-
li. 
Ludzie nie szczędzą okrut-

nego losu także psom raso-
wym. Bokserka Tosia (ta z bez-
władną nogą) wpadła pod au-
to. Po trzech operacjach wła-
ściciel stwierdził, że nie bę-
dzie dłużej płacił za leczenie
i kazał ją uśpić. – Nie miałam
sumienia oddać jej komukol-
wiek po tym, co przeszła, więc
zaadoptowałam sunię – mówi
Ewa Michalska. 
W schroniskowych boksach

można zobaczyć rottweillery,
amstaffy, boksery, dobermany.
Ostatnio przywieziono czar-
nego, pięknego labradora. 
Ktoś wyciął mu na boku ka-

wałek skóry na kształt litery
„w”. Fundacja zajęła się też
skatowaną rottweillerką zwy-
bitym okiem. Ktoś przywią-
zał ją do drzewa na tak krót-
kim sznurku, że głowę trzy-
mała przy pniu. 

POMAGA 
NAWET 
PANI Z KIOSKU
Od powstania fundacji do-

my tymczasowe, a potem sta-
łe, znalazło 30 psiaków. Łódz-
kie znajdy, ofiary wypadków
i ludzkiej bezmyślności wyjeż-
dżają do Warszawy, Wrocła-
wia, Częstochowy, Poznania.

Kilka wyemigrowało do Nie-
miec. Wśród nich psi senio-
rzy, mający po 8–16 lat. U nas
nie mają szans na nowy dom.
Niemcy natomiast bardzo lu-
bią je przygarniać. W podróż
do Francji szykuje się teraz
owczarkowaty kundelek Pi-
tuś, chorujący na nosówkę. 
Prezes fundacji zaraziła swo-

im entuzjazmem nie tylko wo-
lontariuszy. Powstał już po-

mocowy łańcuszek. Dom dy-
rektorki przedszkola, do któ-
rego chodzi Lila, stał się „tym-
czasem” dla jamników. Dzie-
sięciolatek Daniel opowiada
opsach w szkole. 8-letnia Ola,
która bardzo chciałaby mieć
szczekającego przyjaciela, ale
obciążeni pracą rodzice nie
mogą sobie na to pozwolić,
przyjmuje psiaki na weeken-
dy. Pani zkiosku na osiedlu Jo-
lanty Łukaszewicz powiesiła
wnim plakat fundacji. Zaprzy-
jaźnieni gospodarze ze Złot-
nik koło Poddębic prowadzą
mały hotelik, w którym chwi-
lowo przebywają kudłaci pod-
opieczni. 
W leczeniu czworonogów

pomagają znajomi lekarze we-
terynarii. 
– Dzięki pieniądzom, które

wpływają na konto fundacji,
możemy zabierać ze schroni-
ska chore psy, wyleczyć je
w szpitaliku i znaleźć nowego

pana – dodaje Karolina Gra-
bowska. 
A psiaki wyciągnięte ze

„schronu” potrafią się cie-
szyć. 
Kundelek Rubinek, który

po czterech latach spędzo-
nych wboksie zbetonową pod-
łogą wyszedł na pierwszy spa-
cer, stanął nad kępką trawy
i radośnie merdał do niej ogo-
nem... •

Dwie kobiety, dwoje dzieci i trzy niepełnosprawne psy – taką dziwaczną 
grupę można czasami spotkać na łódzkiej ulicy. Tworzą ją Karolina 
Grabowska, prezes Fundacji „Niechciane i Zapomniane”, 
Lila, jej 5-letnia córka, Ewa Michalska, wolontariuszka 
iDaniel, jej 10-letni syn. 

NA RATUNEK
NIECHCIANYM

Portret rodzinny na kanapie

Szorstkowłosa jamniczka
Frotka zamieszkała na chwilę
u Karoliny Grabowskiej,
prezes Fundacji „Niechciane
i zapomniane”. Gdy
wydobrzeje po sterylizacji,
trafi do nowego domu. 

10-letni Danielwraz z mamą Ewą Michalską 
przygarnęli bokserkę Tosię. Chłopiec też jest 
zaangażowany w pracę Fundacji 
„Niechciane i zapomniane”. 

Nie tylko kundelki są niechciane. Rasowe też spotyka okrutny
los. Owczarek szkocki Gerda, jako kilkumiesięczne szczenię, 
został porzucony w parku na Zdrowiu. 

Jolanta Łukaszewicz i jej córka Natalia na stałe wzięły babulinkę
Jadźkę, a na „tymczas” jamnikowatego Dyzia.

PANI PREZES I JEJ PRZYJACIELE


