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Jak to wszystko się zaczęło?
Długi majowy weekend 2008 
roku

Renata. Wtedy pierwszy raz tra! łam 
do TOZ-u. Ale zwierzęta były w moim 
życiu obecne zawsze. Mieszkałam za 
Wartą. Pewnego dnia wyszliśmy z 
mężem na spacer na wał. Po łąkach 
chodziły konie, które ludzie (nie żadni 
hodowcy) trzymali na rzeź. Jeden z nich 
wzbudził mój niepokój - widać było, że 
ma problem z nogą. Nie stał na kopycie, 
ale na stawie. Był uwiązany na łańcuchu, 
dookoła pełno szkła, brudu. Okazało się, 
że podciął sobie ścięgno i miał przykurcz. 
Nie mogłam przez niego spać. Zaczęłam 
wydzwaniać. Tak dotarłam do TOZ-u. 
Właściciel ukrył gdzieś konia, razem z 

inspektorką bałyśmy się, że wywiózł go 
na rzeź. Ale to była z jego strony gra, żeby 
dostać  pieniądze. TOZ wykupił zwierzę, 
płacąc 1300 zł – cena była kalkulacją za 
kg mięsa w rzeźni. Koń wymagał po-
mocy weterynaryjnej, groziło mu, że 
przestanie chodzić. Został zoperowany, 
w tej chwili jest pod opieką jednej z fun-
dacji opiekującej się końmi. Dostał na 
imię Szczęściarz. Był to śliczny, młody, 
trzyletni koń – i już skazany na śmierć. A 
ja, gdy już znalazłam się w TOZ-ie, dalej 
samo „poszło”. 

Środek zimy 2008 roku

Luiza. Broniłam się ze wszystkich sił 
przed działalnością w TOZ-ie. Ale i tak 
mnie to dopadło! Koleżanka, która jest 
za granicą wysyłała mi e-maile, że w gor-
zowskim oddziale towarzystwa bardzo 
potrzebują wolontariuszy. Pamiętała, że 
ja strasznie kochałam zwierzęta. Wysłała 
mi również numer telefonu do prez-
eski koła, ale ja nic z tym nie zrobiłam. 
Wydawało mi się, że jestem za słaba psy-
chicznie. Pewnego zimowego wieczoru 
mój były chłopak znalazł w rowie niemal 
zamarzniętego psa, który był skostniałą 
kulką śniegu. Przyniósł go do domu na 
rękach. Wykąpałam go i przypomniałam 
sobie, że mam od koleżanki nami-
ary na jakąś organizację zajmującą się 

A w Gorzowie zrzeszyły się „Anacondy”
Przedstawiamy historię powstania Fundacji Obrony Praw Zwierząt „Anaconda”, która „narodziła się” w sierpniu w Gorzowie Wielkopolskim. Jej fundator-
ki, cztery energiczne panie, działały już wcześniej na rzecz zwierząt. Spotkały się na terenie gorzowskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 
Po kilku miesiącach postanowiły założyć swoją własną fundację, żeby dalej, ciągle i uparcie pomagać zwierzakom w opałach. I nie tylko.

pomocą zwierzętom. Zadzwoniłam do 
prezeski. Jeszcze tego samego wieczora 
zawiozłyśmy psa do schroniska. Tak 
się przejęłam jego losem, że codziennie 
przynosiłam mu ugotowane jedzenie, 
wyprowadzałam. Tam załapałam „bak-
cyla”. Obecnie jestem w fundacji osobą 
„kontaktową” ds. schroniska. Zawsze 
tam jestem zdenerwowana, każda wizyta 
to dla mnie olbrzymi wysiłek psychic-
zny. Prawie rok później w listopadzie 
poznałam Renatę. 

Listopad 2009 roku

Luiza. Akurat miałam problemy 
z zębem mądrości, tra! łam nawet do 
szpitala. Przyszłam opuchnięta. 

  Pomyślałam wtedy, że ona taka 
słaba, gdzie jej do tych zwierząt..
Pierwszy raz razem wyjechałyśmy 
na interwencję w sprawie Nikosia, 
psa potrąconego w Witnicy. Miał 
połamaną miednicę. Podzieliłyśmy 
się kosztami leczenia, część zwrócił 
Urząd Miasta Witnicy. Nikoś był 
u nas bardzo długo. Nikt go nie 
chciał. Obecnie pilnuje autokomisu. 

2010 rok 

Renata. Jeździłyśmy razem z 
Luizą na interwencje jej małym sa-
mochodzikiem, peugeotem. Muszę 
przyznać, że moja wrażliwość zmieniła 
się, jestem teraz w stanie np. ściągnąć 
potrącone zwierzę z ulicy, zająć się nim. 
Zrobić wszystko, żeby mu pomóc. 

Luiza. Gdy ktoś mnie pyta, czym się 
zajmuję, czasem pokazuję opisy niek-
tórych interwencji. Niektórzy pytają, 
jak możesz, ja bym nie dal rady psy-
chicznie… Ale wtedy nie ma czasu na 
rozmyślania. Jest się „w akcji”. Działa 
adrenalina. Najważniejsze jest poczu-
cie, że możemy coś zmienić. Że los tego 
zwierzaka jest w naszych rękach. Nie ma 
czasu na płakanie nad nim, trzeba działać. 

Renata. Razem z Luizą 
wyjeżdżałyśmy niemal codziennie na 
dwie interwencje. „Zrobiłyśmy” około 
100 interwencji w ciągu całego 2010 r. 
Ja osobiście odebrałam w TOZ-ie około 
7000 telefonów podczas dyżurów. 

Luty 2011 roku

Renata. Wtedy Iza przyszła do 
TOZ-u po materiały edukacyjne 
dla swoich uczniów i została z nami.  
Dwa tygodnie później Gosia zaczęła 
„wpadać” na środowe dyżury. Po 17.00 

słyszałam charakterystyczne tuptanie 
po schodkach i wiedziałam już, że 
to leci ona. Od razu pytała, co trzeba 
robić, gdzie jechać… Często potem 
jechałyśmy razem na interwencje. 

Gosia. Od dziecka chciałam coś 
robić dla zwierzaków i robiłam w miarę 
możliwości. Znałam już koleżanki 
z TOZ-u i postanowiłam, ze będę 
przychodzić i się do nich dobijać. Nie 

wystarczy przyjść raz. Jeśli chce się coś 
robić, trzeba się dobijać, mówić: „Ja 
chcę!” Uczepiłam się!

Luiza. Miałam wtedy popsuty sa-
mochód i byłam nieco „wyłączona”. 
Pamiętam, jak dziewczyny przyjechały 
do mnie do domu z pizzą. Nie znałam 
wcześniej Gosi. Powiedziała mi: 
„Dziewczyno, wracaj do życia, trzeba 
działać, mamy tyle roboty i bez ciebie 
nie damy rady!” Jak odebrałam samo-
chód, pojechałyśmy na interwencję w 
sprawie psa, a wróciłyśmy z kotem, który 
nie chodził na tylne nóżki, ciągnęła je 
bezwładnie za sobą. Była to taka „ko-
cia foczka”. Gospodarz powiedział, że 
„wiater tak ją urządził”, a on nie miał 
odwagi jej dobić. Kotka miała może z 
miesiąc. Weterynarze chcieli ją uśpić 
mówiąc, że ma uszkodzony kręgosłup. 
Trzeba by zrobić badanie rezonansem, 
które kosztuje 800 zł. Postanowiłyśmy 
dać sobie dwa dni, może coś wymyślimy. 
Zaczęłam szukać porad na forach inter-
netowych. Ktoś zaproponował, żebym 
założyła „wydarzenie” na Facebooku. 
Nagle zrobiła się wrzawa. Ludzie pisali, 
że wysyłają pieniądze i pozdrawiają 
kotka. Byłam w szoku. Jeszcze o północy 
dzwoniłam do Reni. Po 2 dniach okazało 
się, że zebraliśmy 2600 zł. Kotka przeszła 
badanie we Wrocławiu. Obecnie prze-
bywa w Siedlcach u pani, która zajmuje 
się kotami, rehabilituje je. Po miesiącu 
zawiozłam tam Felka, który na skutek 
postrzelenia z wiatrówki miał ten sam 
problem.

A może własna fundacja?
Początek lata 2011 roku

Gosia. Pomysł własnej fundacji 
zakiełkował w naszych głowach, 
gdyż nie podobały nam się pewne 
rozwiązania w TOZ-ie. Chciałyśmy 
mieć coś swojego. 

Renata. Działając w TOZ-ie, za-
wsze miałam niedosyt. Po pierwsze, 
miałam wrażenie, że mało kto z zarządu 
głównego interesował się nami. A po 
drugie, dużo słyszało się o akcjach or-
ganizowanych przez inne organizacje, 
a o TOZ-ie niewiele. Gorzów to jeden 
z  prężniej działających oddziałów 
TOZ-u w Polsce, ale brakowało 
wspólnych spotkań, koordynacji.

Gosia. Iza zajęła się stroną 
organizacyjno-prawną powołania fun-
dacji. Pytałyśmy ją cały czas – kiedy? 
Nie było to łatwe, do momentu kiedy 
znalazła w Internecie  projekt „Podaj 
Dalej”. Razem z Renatą przyszła do 
LoNGO i zaczęło się. 

Sierpień 2011 roku

Renata. Kiedy już zdecydowałyśmy, 
że zakładamy swoją organizację, 
wszystko poszło bardzo szybko. 
Iza umówiła termin u notariusza, 
podpisałyśmy akt notarialny. Po-
tem z pomocą doradców z LoNGO 
tworzyłyśmy potrzebne dokumenty. 
Obecnie czekamy na wpis do KRS-u. 

Gosia. We cztery świetnie się doga-
dujemy. Zaiskrzyło między nami. 
Jeszcze nie mamy swojej siedziby, więc 
spotykamy się u mnie, co tydzień. 

Luiza. W takiej działalności trzeba 
się więcej niż kochać. Musi być stu-
procentowe zgranie. 

Gosia. To Renata wymyśliła nazwę 
– Fundacja Obrony Praw Zwierząt 
„Anaconda”. Miała być „mocna”, taka, 
żeby zostawała w głowie. I zostaje. 
Najważniejsze, że wszyscy ją zapamiętują. 

Czym zajmuje się „Anaconda”?
Od sierpnia 2011 roku

Gosia. Oczywiście chcemy pomagać 
zwierzętom. Na pewno będziemy 
organizować różne akcje i zbierać 
pieniądze na działalność fundacji. Nie 
po to, żebyśmy czerpały z tego prof-
ity, ale musimy mieć środki na opiekę 
nad zwierzętami, opłaty za lecze-
nie. Wszystko kosztuje. Być może 

urządzimy plenerową wystawę zdjęć 
schroniskowych psiaków i kociaków... 

Luiza – Chcemy też edukować. 
Prowadziłyśmy już trzy spotkania w 
szkole. Uczymy, że zwierzę również 
czuje. Mówimy, jak reagować, kiedy 
widzi się jakieś bezdomne, cierpiące. 
Najważniejsze jest to, żeby zareagować, 
bo jeśli nic się nie zrobi, zwierzę jest 
skazane na niedolę. 

Renata. Każdy z nas, jeśli nie 
reaguje na cierpienie, dokłada do niego 
swoją cegiełkę. Obojętność czy lenist-
wo czynią nas współwinnymi. 

Gosia. Chcemy również pisać pro-
jekty, starać się o środki. Marzy nam się, 
żeby pozyskać fundusze na przeniesie-
nie schroniska, wybudowanie przy-
tuliska dla kotów. Żeby przygotować 
miejsce do szkoleń i do pracy z psami, 
które zostały szczególnie skrzywdzone. 

Chciałybyśmy, by zajmowali się tym 
więźniowie z naszego zakładu kar-
nego. Ten pomysł można zrealizować 
tylko we współpracy z miastem. Będę 
najszczęśliwsza na ziemi, jak się uda. 

Renata. Marzy mi się również to, 
żeby czasem przyszedł ktoś do nas i 
zamiast chcieć pomocy, zapytał, jak 
może nam pomóc. 

Ach, te anakondy!

Renata. Ktoś może o nas powiedzieć, 
że jesteśmy nawiedzone wariatki. Niek-
tórzy mówią, że tyle jest głodnych 
dzieci, a my chcemy rozmawiać o psach. 
Wtedy wyciągam zeszyt i odpowiadam: 
„Proszę uprzejmie podać mi adres, 
gdzie są te głodne dzieci, pomożemy.”

Gosia.  Czasami ludzie pytają, dlac-
zego nie pomożemy ludziom. Odpow-
iadam wtedy, że jedni są od ludzi, a 
drudzy od zwierząt.  

Wysłuchała 

Katarzyna Buchwald-Piotrowska

Małgorzata Jakubowska z jednym z podopiecznych. 
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Zwierzęta mają takie samo pra-
wo do świata (jak ludzie), skoro 
na nim są, świat do nich należy. 
Noe do swojej arki wziął nie 
samych ludzi. Wiesław Myśliwski

Wszystkie argumenty na pod-
parcie ludzkiej wyższości nie 
są w stanie zaprzeczyć jednej 
niezaprzeczalnej prawdzie: w 
cierpieniu zwierzęta są nam 
równe. Peter Singer
Jeśli chcesz znać szczegóły 
interwencji podejmowanych 
przez wolontariuszki, poznać 
historie Szczęściarza, Nikosia, 
„kociej foczki” i innych zwierząt 
(niestety, nieraz bardzo smutne, 
a nawet przerażające), wejdź na 
stronę www.toz.gorzow.com.pl 
do działu „Interwencje”. 

Fundacja Obrony Praw 
Zwierząt „Anaconda”

Renata Skrzypniak – Młynar-
czyk – prezeska tel.794625744
Małgorzata Jakubowska  
tel. 796648771
Luiza Moraczewska  
tel. 533598862
Izabela Głowacka  
tel. 796642469

Los zwierząt jest dla mnie 
ważniejszy niż strach przed 
ośmieszeniem. Los zwierząt jest 
nierozerwalnie związany z losem 
człowieka. Emil Zola


