
 

 

Kochane dzieci i drodzy rodzice! 

 

Jak zawsze mogliśmy na Was liczyć …  

 i zawsze możemy.  

 

Nasz konkurs na wiersz pt.:   „Mój przyjaciel ze schroniska”   

 dobiegł końca a efekt Waszej pracy, twórczego zapału  

i literacko-poetyckiego zacięcia przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania.  

Stworzyliście nie tylko piękne wiersze ale powstały też ciekawe  

i niepowtarzalne  dzieła,  ilustrujące treść. 

 

Wszystkie prace i Wasze wysiłki zostaną nagrodzone-  będą tworzyć piękną 

książeczkę -  tomik wierszy pt.: „Mój przyjaciel ze schroniska”. 

 

Wasze prace  już  zostały przesłane do naszych czworonożnych przyjaciół  

i wszyscy pracownicy schroniska wraz z panem 

dyrektorem dziękują Wam bardzo za te wspaniale 

prace. Wszystkie wierszyki zostały przeczytane a to 

nadesłana odpowiedź: 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Witam, 

Wszystkie wierszyki są wspaniałe i wzruszyły Nas ogromnie. To cudowne, że są 

dzieci, którym los porzuconych i samotnych zwierząt, nie jest obcy a wręcz bardzo 

bliski i leżący na serduszku… 

Pani dyrektor poprosiła nas abyśmy spróbowali wybrać te wierszyki, które 

najbardziej dotykają sytuacji piesków i ich ciężkiego losu… była to strasznie trudna 

decyzja... ale skoro musi być to przesyłam ją poniżej: 

Laureatami wyróżnionymi przez schronisko są:   

 

Hania „Podróżnicy” – wiersz „O kundelku…”,  

Zosia Tais Gr. ”Poszukiwaczy” – wiersz „Nasz 

przyjaciel ze schroniska” 

Basia Z. grupa „Badacze” – wiersz „Dropsik…”  

Marcel W. Gr. „Wynalazcy” – wiersz „Mój przyjaciel 

ze schroniska”  

Tymon Gr. „Wynalazcy” – wiersz „Psina”  

Julka Adamczak za miłość do wszystkich zwierząt z grupy „Wynalazcy” – za wiersz 

„Duplo” 

 

Serdecznie pozdrawiam 

 
Dodatkowo wyróżnione zostały jeszcze dwa wierszyki za ciekawe spojrzenie 

na pieski i ich charakter… w czym pomógł nam pan Tomek…treser psów… 

 

Są to: „Mój przyjaciel ze schroniska” Maria Grajek „Poszukiwacze” oraz „Mój 

przyjaciel ze schroniska” Krzyś Adamczyk Gr. „Badaczy” 

 

A oto już Wasze wspaniałe wierszyki: 

 



  

 

 

 

Wśród metalowych krat błyszczy miska 

słodkiego psiaka z naszego schroniska. 

Oczka mu świecą, ogonkiem swym macha, 

na widok dzielnego swego przedszkolaka. 

 

Z radością skacze i wita serdecznie,  

 chciałby być wolnym, tak bardzo – koniecznie.  

Być przytulanym, budzić się rano,  

by małe dziecko go pokochało. 

Razem się bawić, biegać  w ogrodzie, 

czuć się jak w domu, pełnej swobodzie.  

 

        Antoni Matysiak 

                                                             grupa „Poszukiwacze” 

 

 

 

 

 



Mój przyjaciel ze schroniska 

miły jest z wyrazu pyska. 

Tęsknie za nim niesłychanie 

Chętnie oddam mu śniadanie. 

Nawet obiad bym mu dał 

Żeby tylko zjeść go chciał. 

Potem spacer między drzewa 

Niech nam pięknie ptak zaśpiewa 

 

Dominik Pałka 

grupa „Badacze” 

 

 

 

                                

„Psie smutki” 

Piesek smutne oczka ma, 

w schronisku wyczekuje nas. 

My szukamy przyjaciela, do zabawy, 

do kochania, który o nasz dobry humor dba. 

Więc ruszamy do schroniska! 

Patrzą na nas smutne oczka 

i już wiemy, że to On! 

Oczka się rozweseliły, 

ogon radośnie merda nam. 

Już jesteśmy przyjaciółmi, 

smutki poszły w dal! 

 

Basia Nowak 

grupa „Poszukiwacze” 

 

 

 

 

 



„Mój przyjaciel ze schroniska” 

 

Mój przyjaciel ze schroniska lubi, 

gdy jest pełna miska. 

Więc chodź kolego, 

nałóżmy mu jedzenia smacznego. 

Piesek uśmiechnięty jest, 

gdy pobawisz z nim się. 

 

Spacerku nie odmówi Ci, 

gdy będziesz jak behawioryści. 

Każdy piesek kochany jest, 

dlatego pomaganie mu to fajny gest. 

Mój przyjaciel ze schroniska, 

jest kudłaty i ma wielkie czarne łapy. 

Wabi się Rumpel i to mój najlepszy kumpel. 

 

Daniel Kaźmierczak grupa „Badacze”   

„Mój piesek ze schroniska” 

Piesek ma cieplutkie futro. 

Futro jego jest miłe i ciepłe, gdy się przytulam. 

Bardzo lubię małe pieski, 

kiedyś będę takiego mieć. 

Marzy mi się czarny piesek z zieloną obrożą. 

Azor będzie moim przyjacielem, 

zamieszka w moim domu. 

Po obiedzie na kanapie Azor leży i chrapie. 

Gdy wracam z przedszkola Azor na mnie czeka i 

szczeka.   

Bardzo lubię mojego psa, bawię się z nim 

cały czas. 

Dominik S. grupa „Badacze” 

 

 

 

 



„Mój przyjaciel ze schroniska” 

 

Był sobie kundelek 

miał na imię Bąbelek. 

To piesek co ma krótkie nóżki 

i obrożę w kwiatuszki. 

Milutkie łapki i futerko w łatki. 

  

Ten piesek to przyjaciel wspaniały, 

Czeka za nami jak wracamy. 

Kundelek wysoko podskakuje 

 i zawsze na nasz widok wariuje.  

Schronisko go wychowało,  

chodź wiele rzeczy tam brakowało, 

ono Bąbelka ukształtowało. 

                                                                                           Gabrysia  

                                                                                            grupa „Poszukiwacze” 

„Mój przyjaciel ze schroniska” 

Czarny tułów, cztery łapy, 

a na brzuchu białe łaty. 

Poda łapę, zrobi siad,  

bo jest z niego mądry psiak.  

Gdy mnie nosem swym wyczuje,  

jego ogon się raduje.  

Na przywitanie buzię mi poliże,  

aż mi wszystkie smutki zliże. 

Porwie patyk i ucieka,  

aż mu mordka się uśmiecha. 

Zawsze świetnie się bawimy,  

bo my bardzo się lubimy. 

Nie ma nic na świecie lepszego  

od przyjaciela wiernego. 

Iga Dorociak grupa „Poszukiwacze” 

 

                      

 



                                               

 „O Kundelku” 

 

Siedzi Kundelek w schronisku,  

smutny, zadumany.. 

Myśli, taka cisza,  żadnej gwary? 

Nie do wiary! 

Gdzie te dzieci, co się stało? 

Wszystko w świecie zwariowało 

Czemu mnie nie odwiedzają? Zapomniały? 

Może serca im stwardniały? 

Nie do wiary! 

Skulił ogon zasmucony 

Chyba jestem już stracony. 

Oj kundelku nasz kochany, tyś jest chyba potargany! 

To wirus na świecie panuje i plany nam krzyżuje! 

Mamy zakaz odwiedzania i podróżowania.  

Pamiętamy! I pieniądze już zbieramy, 

na jedzonko, na łakocie i na dziury w płocie. 

My dzieci z przedszkola bardzo Cię kochamy,  

zaraz po pandemii szybko się spotkamy.  

 

Hania Grychowska grupa „Podróżnicy” 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Mój przyjaciel ze schroniska” 

 

Mój przyjaciel Puszek 

jest milutki jak okruszek. 

Mój przyjaciel Puszek  

jest okrągły jak kłębuszek.  

                                 Mój przyjaciel Puszek 

jest słodki jak maluszek.  

Puszek lubi mieć pełen brzuszek. 

Puszek ma piękny łańcuszek 

Lubię tego puszka  

za jego dobre serduszka. 

                                                                                               

Julia Śmigielska  

                                                                                                          grupa „Poszukiwacze” 

 

 

                             „Piesek” 

 

Chodzę z pieskiem na spacerki 

bo ma zawsze dobre manierki. 

Mój piesek lubi być czysty 

i uważam że jest bardzo bystry. 

Często goni mnie po podwórku 

a ja wołam: Zostaw mnie piesulku! 

Cieszę się, że mieszka z nami 

bo bawi się ze mną czasami. 

Gdy śpi często chrapie 

i za uszkiem się podrapie 

 

Aleksandra Czerniak 

grupa „Badacze”  

 

 

 



„Mój przyjaciel Dyzio” 

 

Gdy na spacer się wybrałam,  

to w schronisku go spotkałam. 

Chudy, rudy, biedny taki, 

dawał łapką jakieś znaki. 

Zawołałam pieska do mnie, 

przytuliłam go ogromnie. 

Odtąd stał się moim przyjacielem, a 

prawdziwych przyjaciół jest niewielu.  

Nad imieniem rozmyślałam,  

bardzo ładne mu wybrałam. 

Dyzio imię idealne, 

dla mojego przyjaciela wprost genialne! 

                                                                           

Maja Kozubska 

                                                                               grupa „Badacze” 

 

 

 

Kukuryku na patyku 

tutaj psiaków jest bez liku. 

Głośne, ciche, małe, duże 

wyjdą dzisiaj na podwórze.  

Tam zabawa będzie super, 

może dziś dostaną zupę.  

Kotek miauczy w kącie gdzieś, 

on by też chciał z nimi zjeść. 

 

Oskar Pałka  

 grupa „Podróżnicy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Psina” 

 

Piszę list do Ciebie piesku kochany 

bo jestem bardzo zatroskany.  

Pandemia panuje i plany krzyżuje.  

Dziś do Ciebie nie przyjadę! 

Nie martw się – jakoś damy radę! 

„Wynalazcy” się zbierają  

zbiórkę kasy ogarniają. 

Kupię ci wszystko czego potrzebujesz 

bo ty na to zasługujesz! 

Jesteś moim przyjacielem, psiną wierną, oddaną 

i zarazem tak kochaną. 

Nie martw się mój przyjacielu 

o twój los dba nas tu wielu. 

Już niedługo się spotkamy 

Gdy nie długo zawitamy. 

 

    Tymon Grychowski grupa „Wynalazcy” 

 



 

 

„Mój przyjaciel ze schroniska” 

 

Był sobie piesek mały, 

którego dzieci się bały. 

Pies zobaczył kota, 

na bieganie naszła go ochota.  

Bolek głośno na psa krzyczy  

i ten ciągnie go na smyczy. 

Burek goni ptaki 

i szczeka na dzieciaki.  

Trafił w końcu do schroniska  

gdzie czekała tylko miska. 

Do schroniska przyszedł Krzyś  

do domu chce psa zabrać dziś. 

Burek kręci się wkoło. 

Chyba bardzo mu wesoło. 

Więc szczęśliwy jest już Krzyś 

bo przyjaciela zdobył dziś. 

 

    Monika Zdziennicka 

    grupa „Poszukiwacze” 

 

 

 

 



„Mój przyjaciel ze schroniska” 

 

Mam przyjaciela 

małego pieska spaniela. 

Mieszka on w schronisku, 

bo ktoś go zostawił na urwisku. 

Ja bardzo go kocham, 

dlatego do rodziców szlocham, 

zabierzmy go do domu 

bo nie oddam go nikomu! 

 

Grupa „Wynalazcy” 

Marcel W. 

 

 

 

 

 

„Duplo” 

 

Mój przyjaciel Duplo to duży czarny kot. 

Często drzemie na kanapie, skacze też przez płot. 

Chętnie razem się bawimy, przygód mamy wiele. 

Śmichy – chichy i mruczenie, w piątek czy w niedzielę. 

Mieszkam blisko lasu, mama mówi „żabi skok”. 

A więc sarny, jeże, dziki obserwuję cały rok. 

Razem z tatą karmię rybki i dokarmiam ptaszki. 

Lubię żaby i biedronki, żuki oraz traszki.  

Mam na imię Julia, lat mam prawię trzy. 

Kocham Dupla i świat zwierząt, kochaj je i ty. 

 

    Julia Adamczak 

    grupa „Wynalazcy” 

 

 

 



 

„Nasz przyjaciel ze schroniska” 

 

Nasz przyjaciel ze schroniska  

to cudowny zwierz. 

Słodziak z niego niesłychany, 

czy ty o tym wiesz? 

Nie miał wcześniej domu, 

bo nie podobał się nikomu. 

Teraz biega, skacze, aportuje 

i serca nasze raduje. 

Tobie też polecam szczerze 

zabawę z psem na spacerze. 

Odwiedź zatem schronisko, 

by poznać swoje kochane psisko. 

 

    Zosia Tais 

    grupa „Poszukiwacze” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Każdy piesek cztery łapki ma 

i od siebie wiele radości da. 

To przyjaciel nasz najlepszy 

lecz nie zawsze najgrzeczniejszy. 

Lubi kości i witaminki 

wesoło skacze i robi śmieszne minki. 

Jak rzucę piłkę to zaraz przyniesie 

ogonkiem merda i do zabawy rwie się. 

Bardzo uwielbiam swojego psa 

bo jest wspaniały tak jak ja. 

 

Mateusz Ciesielczyk 

grupa „Poszukiwacze” 

 

 

 

 

Każdy przedszkolak Wam powie, 

że schronisko dla piesków  

jest w Skałowie. 

Tam nasi przyjaciele mieszkają 

I na nowych właścicieli czekają. 

Tęsknią, płaczą, rozrabiają 

I od dzieci pomoc mają. 

Przedszkolaki pieniążki zbierają 

I w ten sposób pieski dokarmiają.                                                                                   

Dzieci też uwielbiają wycieczki do 

schroniska aby poznać swoich przyjaciół 

z bliska.       

 

Amelia K.                                                                     

Grupa „Badacze”                                                                   

 

 

 

 



Dropsik, Ida, Żabol i Sara 

- wspólnie do Was dziś wołamy: 

W schronisku na nowych przyjaciół czekamy! 

Wielu z nas z dnia na dzień porzucono 

I kąta ciepłego pozbawiono. 

Teraz wspólnie niedolę cierpimy  

I za prawdziwym domem tęsknimy. 

Jeśli nas w swoje progi przygarniecie 

Szybko nasze serca zdobędziecie!!! 

 

Basia Z. grupa „Badaczy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mam przyjaciela w schronisku, 

    Którego chętnie głaszczę po pyszczku. 

    On bardzo mnie lubi, 

     I często się ze mną czubi. 

     Ma milutkie futerko, ogonek i łapki 

     Śliczny nosek i na uchu łatki. 

     Cieszę się gdy w przedszkolu nas odwiedza 

     Mój przyjaciel i jego koledzy. 

    

 

     Joanna Czerniak  

     Grupa „Badacze” 

 

 

 

 

 



 

 

„Mój przyjaciel ze schroniska” 

 

Znam pewne małe schronisko, 

Które jest dość blisko. 

W Skałowie się znajduje 

I bezdomne zwierzęta przyjmuje. 

Są tam fajne pieski i kotki, 

Wyglądają jak maskotki. 

Kto spojrzy w ich oczy, 

Od razu się zauroczy. 

Ich oczka są pełne miłości,                                                                                              

Powie to każdy kto tam zagości.                                                                                                    

Podaruj im choć odrobinkę,                                                                                                 

Odwiedź i nakarm kotka oraz psinkę.                                                                                                      

Pobaw się trochę z pupilem, 

A będą to niezapomniane chwile! 

 

Krzyś Adamczyk 

                                                                                                           

Grupa „Badacze” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Mój przyjaciel ze schroniska” 

 

W pewnym mieście, w pięknym kraju, urodził się pies doskonały. 

Kors nazwano go dlatego, 

Bo miał w oczach coś takiego, 

Co go wyróżniało i klasą się zwało. 

Szyk i moda to podstawa, z którą Kors się utożsamia. 

Gracja, zwinność i postawa, to Korsika jest podstawa. 

Z nim nie straszne mi niedole, 

bo w nim pełną mam podporę. 

Każdy dzień jest pełen wrażeń, 

Bo mój Kors to kumpel z marzeń. 

Zanim trafił w me objęcia ze swymi braćmi szukał schronienia. 

Przeznaczenie nas spotkało i do mnie go przywołało. 

Kors to pies najlepszy w świecie 

I nigdy temu nie zaprzeczę. 

 

 

Maria Grajek „Poszukiwacze” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom konkursu 


