
  grudzień 2006

„ KOTZETKA ” № 1 
Czyli szpitalna lekkostrawna gazetka śniadaniowa dla miłośników zwierząt i nie tylko

Tekst i opracowanie
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Drogie Koleżanki i Koledzy, Szanowni Pacjenci

Już od ponad 20 lat Szpital ma grono tajemniczych (nie) legalnych lokatorów. Są 
bardzo różne jak różne są ich losy - szpitalne Tygryski. Niektóre z nich urodziły się już tu, 
na terenie szpitala, ale są wśród nich także te, które doświadczyły tego, co najgorsze może 
spotkać zwierzę od człowieka – bezmyślnego niczym nie zrozumiałego okrucieństwa i braku 
odpowiedzialności. Nie ma roku, w którym nie trafiają do nas nowe. W tym roku aż, 5 
spośród których trzy miały obróżki. Kiedy spotkałam je po raz pierwszy były przerażone, ale 
jeszcze bardziej głodne. Przy jednym z kolejnych spotkań nie miały już obróżek, już 
przestały być kłopotem dla dotychczasowych właścicieli. Jednemu ktoś złamał ogonek innemu 
wybito zęby, bura koteczka miała wybite oko.  Minie wiele czasu zanim znowu, choć odrobinę 
zaufają człowiekowi, być może nie stanie się to nigdy.

Od ubiegłego roku dzięki życzliwości Pani Dyrektor Teresy Marii Bogiel, opiekunki, 
które dotychczas zajmowały się naszymi Kotami po kryjomu, mogą to czynić oficjalnie. 
Nasze tygrysy są pod opieką Stowarzyszenia „Mruczek”, które wpiera opiekunki karmą, 
pokrywa też częściowo koszty leczenia oraz pod opieką Wydziału Ochrony Środowiska 
Dzielnicy Targówek, który od ubiegłego roku finansuje zabiegi kastracji i sterylizacji  oraz 
wspomaga żywnością.
W przeszłości bywało różnie. Niestety zdecydowanie gorzej niż lepiej. Zdarzało się, że koty 
były trute i umierały w potwornych męczarniach przez kilka dni, było także kilka przypadków 
powieszenia.  Mam nadzieję, iż te czasy minęły bezpowrotnie.

Działając w stowarzyszeniu, na co dzień mam najczęściej kontakt z dwiema skrajnymi 
postawami wobec zwierząt. Skrajnej miłości i skrajnej nienawiści. Nie o to chodzi, aby 
wszyscy ludzie kochali koty czy psy czy jakiekolwiek inne zwierzęta. To nie możliwe.  Chodzi 
tylko o to, aby ludzie pozwolili im żyć. Kot jest najlepszym naturalnym wrogiem gryzoni. 
Jednak mało kto wie, że tylko zdrowy i dobrze odżywiany kot jest w stanie walczyć ze 
szczurem. Tam gdzie rezydują koty, szczurzyca nie zakłada gniazda.

Cyklicznie postaram się przedstawić wszystkich naszych futrzastych lokatorów. Dziś 
pierwsze 3.

1. Chudy Kubuś – swoje imię zawdzięcza pewnej przygodzie. Dwa lata temu
zaginął w długi majowy weekend. Pod koniec wolnych od pracy dni Opiekunka 
dostrzegła go za szybą  biblioteki Przerażony otwierał pyszczek i niczym 
mim przesuwał łapki po szybie jakby chciał ją otworzyć. Szybka 
interwencja u pracowników ochrony i kot odzyskał po kilku dniach wolność. 
Jednak tych kilka dni w potwornie dusznym pomieszczeniu bez kropli wody 
i kęsa jedzenia spowodowały, że chudy to chudy. Do granic odwodniony 

słaniał się na łapkach, był grubości złożonej na pół piątkowej gazety wyborczej. W ubiegłym roku 
Chudy Kubuś został poddany zabiegowi kastracji i pełnemu przeglądowi lekarskiemu wraz ze 
szczepieniami. 
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2. Dama – (czarna jak węgiel, drobna) jedna ze starszych kotek 
szpitalnych. Ze względu na długoletnie zasiedzenie jej pobyt chyba należy 
uznać za legalny. Dlaczego Dama? Każdy, kto będzie miał okazję ją poznać 
nie będzie miał wątpliwości. Mimo, że zna swoich opiekunów nigdy nie da 
się nawet dotknąć. Wybredna niczym hrabina. Nigdy nie wiadomo, co 
dama będzie miała ochotę zjeść, a ponieważ wybór jest raczej niewielki, 
taka z niej dama trochę dla pozoru, bo kiedy nikt nie widzi z niezbyt 
zadowoloną miną w końcu zjada to, co jej położymy. Ponieważ ma już około 
10 lat, co jak na dzikiego kota jest wiekiem bardzo poważnym co drugi dzień dajemy jej kilka 
plasterków wędliny, żeby pielęgnować jej hrabiowskie samopoczucie.  (Kiedy zaczynałam pisać 
niniejsze słowa do I Kotzetki Dama wygrzewała się w letnim słoneczku. Dziś gania myszy już w 
krainie wiecznych łowów. Odeszła nagle - tak jak odchodzi większość dzikich kotów nie 
pokazując cierpienia. Miała jeden kiepski dzień, słaniała się na tylnich łapkach. Niestety nie 
pozwoliła się złapać i zawieść do kliniki dla zwierząt. Nie pozwoliła sobie pomóc. Następnego 
dnia juz nie przyszła po swoją szyneczkę.... nie przyszła już nigdy.)

3. Rudzio – młody 1,5 roczny Kocurek. Tato nieznany, mama tricolorka. Bardzo spokojny, miły 
zwierzak. Niestety wiosną zaczął nieco chorować. Ma alergię. W  tym roku został poddany 
zabiegowi kastracji. 

Na początku listopada Rudzio nagle zniknął. Pomimo 
codziennych poszukiwań nie udało się znaleźć. Po 8 dniach 
wieczorem zobaczyłam w oddali cień kuśtykającego 
zwierzaka. To był on. Gdy do niego podeszłam zobaczyłam 
wiszącą, mocno spuchniętą przednią łapkę. Szczęśliwie udało 
mi się go złapać (magiczna moc surowego mięska) i zawieźć 
do kliniki. Tam pozostawiłam w celu wykonania pełnej 
diagnostyki. Po kilku godzinach zadzwonił do mnie lekarz :
- Pani Beato – łapa Rudzia jest mocno pogruchotana. Sądząc 

po rodzaju złamania ktoś chciał go zabić prętem lub pałką na szczęście nie trafił w głowę. 
Prawdopodobnie nie będzie już nigdy miał tej łapki w 100% sprawnej, możemy powalczyć,  aby 
nie trzeba jej było amputować, bo jest wysięk  i zrobił się ropień. Na pewno nie będzie już 
mógł żyć na wolności, bo nie ucieknie przed psami, nie wskoczy na drzewo. Co mam zrobić, musi 
Pani podjąć decyzję czy go uśpić czy próbować ratować łapę a Pani poszuka mu nowego domu. 
Poza tym nieszczęściem jest zdrowy    i silny.
Zamilkłam. Pomyślałam, Boże to dziki kot, nigdy dotąd nie udało się nawet mi, osobie, która go 
karmiła dotknąć go nie mówiąc o pogłaskaniu, czy on da się oswoić, jeśli damy mu szanse, bo to 
jedyny warunek znalezienia mu domu? Pojechałam do kliniki, do Rudzia, poprosiłam by doktor 
go przyniósł. Spojrzałam na niego, był przerażająco smutny jakby wiedział, że właśnie w tym 
momencie, że to od mojej decyzji zależy jego życie. Wyciągnęłam do niego dłoń, skulił uszy jak 
wtedy, kiedy kot planuje atak, ale już nie fuknął. Wtedy po raz pierwszy dał się pogłaskać 
człowiekowi. Ja zaufałam, że mnie nie ugryzie  on zaufał mi, że nie chcę go skrzywdzić.
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– Panie Doktorze – powiedziałam, niech Pan zrobi wszystko by uratować łapę, to jest teraz 
najważniejsze. To jego drugie życie.

Dziś Rudzio jest już po dwóch skomplikowanych 
operacjach,  mieszka w tymczasowym domu w mini schronisku 
domowym „Promyk Nadziei” Pani Reginy Mączewskiej.           
W domu pełnym miłości,  wśród 35 innych uratowanych 
Kocurków. Codziennie do niego jeżdżę, zawożę karmę, 
zmieniam opatrunek i choć 15 minut spędzam na drapaniu, 
wywołując piękne, kocie, śpiewne „mruczando”. Za mniej 
więcej 3 tygodnie kolejny zabieg, jeśli kość się zrosła to 
będzie ostatni już zabieg.

Prawdopodobnie zadacie sobie, Drodzy czytelnicy pytanie, po co ja to w ogóle opisuję. 
Nie jeden z Was pewnie pomyśli, że ma ważniejsze sprawy na głowie. Piszę jednak głownie po 
to by pokazać nasz szpital z jeszcze jednej jakże innej i nieznanej strony, by pokazać, że 
równomiernie z naszą codzienną  pracą  dzieją się na tym samym terenie takie małe historie, 
kocie historie. Bywa, że smutne, bywa, że śmieszne, ale niewątpliwie ciekawe. Ci z Was 
Szanowne Koleżanki i Koledzy, którzy choć raz wyszli na teren szpitalnego parku, lub parkują 
swój pojazd na szpitalnym parkingu, z pewnością mieli okazję spotkać, choć jednego z naszych 
35 cichych współpracowników. Dlaczego współpracowników?, bo dzięki nim w miejscach gdzie 
bytują, nie buszują gryzonie. Doceńmy ich rolę w środowisku.

Na pomysł stworzenia KoTzetki wpadłam można by powiedzieć z przyczyn prozaicznych
a może raczej ekonomicznych. Po prostu nie jesteśmy w stanie, wraz          
z emerytowaną już naszą dawną koleżanką Panią Hanią samodzielnie 
pokrywać kosztów opieki nad naszymi szpitalnymi tygrysami. 35  kotów 
potrzebują codziennie minimum 12 puszek karmy mokrej, ok. 1,5 karmy 
suchej oraz około 2 kg surowego mięsa (wołowego lub wieprzowego             
w postaci skrawków lub nerek lub wątróbki) takie liczby  w skali miesiąca dają 360 puszek 
400g, 45 kg karmy suchej  i około 60 kg surowego mięsa. Nasze dochody nie pozwalają na 
samodzielne utrzymywanie naszych kotów. Jako, że jestem wolontariuszką w Stowarzyszeniu 
działającym na rzecz zwierząt dotychczas udawało mi się zdobywać choćby niewielkie 
wsparcie w postaci karmy, niestety w tym roku Stowarzyszenie otrzymało środki mniejsze      
o 2/3 co spowodowało tak kiepską  sytuację i naszych zwierzaków. Uzyskuję także okresowo 
wsparcie Urzędu Dzielnicy Targówek, jednak ilość pożywienia przydzielana przez miasto nie 
jest nawet kroplą w  morzu potrzeb. Z urzędu raz na kwartał otrzymujemy tyle karmy co        
w przeliczeniu daje 1 puszkę 400g na 1 kota na miesiąc. To nie pozwalałoby na utrzymaniu 
naszych kotów przy życiu. 
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Dlatego zwracam się do Was Szanowne Koleżanki i Drodzy Koledzy, zwracam 
szczególnie do tych, którym nie jest obojętny los naszych szpitalnych Kotów, do tych, którzy 
lubią zwierzęta z prośbą o wsparcie i pomoc w ich utrzymaniu. Będziemy wdzięczne za każdą 
okazaną pomoc szczególnie w postaci:

1. Karmy mokrej (w puszkach)
2. Karma sucha specjalna - dla kotów po kastracji/sterylizacji

bądź za każdą inną pomoc. 

W każdej chwili wszelkich informacji  związanych z naszymi kotami można uzyskać ode 
mnie tj. Beaty Krupianik księgowej apteki 0-660-452-101 lub wew. 5420

Za okazane serce w imieniu swoim i naszych szpitalnych Tygrysów z góry
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ

LICZBY szpitalnych TYGRYSÓW

35 – tylu mamy na naszym terenie (nie)legalnych kocich lokatorów zarejestrowanych w 
Urzędzie Dzielnicy Targówek w wydziale ochrony środowiska.

26 – to liczba zwierząt, które dzięki funduszom z Wydziału Ochrony środowiska udało się od 
ubiegłego roku, wysterylizować, odrobaczyć i zaszczepić

10 – liczba znalezionych w 2006 na terenie szpitala kociąt, odratowanych, którym udało się 
znaleźć nowe, pełne miłości domy

W następnej Kozetce m.in.: 
- fakty i mity o kotach, 
- sterylizacja czy tabletki hormonalne – co jest lepsze dla naszego pupila 
- kolejne trzy Tygrysy z naszego szpitala  
- nowy cykl: „Nasze Zwierzaki” – wszystkich chętnych prosimy o dostarczanie fotografii        
w formie elektronicznej oraz krótkiego opisu zwierzaka. Zamieścimy każdego pupila 
niezależnie od gatunku, każde zwierzę lub owad, które zagościło w Waszych sercach i domach.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składam na Państwa ręce 
Najserdeczniejsze życzenia Radości i Spełnienia Marzeń .Niech nam wszystkim nie 

zabraknie w 2007 roku Rodzinnego Ciepła, Miłości i Spokoju.

Serdecznie pozdrawiam
                                                                                                                                      Beata Krupianik


