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Zwierzęta z Doniecka uratowane! Nowe domy psy i
koty znajdą na Łotwie
Wielki sukces międzynarodowej akcji, której celem było uratowanie 27 zwierząt ze schroniska dla bezdomnych
zwierząt w Doniecku! Dzięki współpracy ludzi dobrej woli z Polski, Ukrainy, Estonii i Łotwy udało się bezpiecznie
przetransportować 10 psów i 17 kotów wraz z opiekunem z ogarniętej wojną Ukrainy do schroniska OTRA MAJA pod
Dyneburgiem.

Łotewskie schronisko nie tylko zadba o zdrowie i kondycję zwierząt i pomoże znaleźć im nowe domy, lecz także
zaoferowało pomoc ich heroicznemu opiekunowi Mikołajowi, który od wybuchu wojny poświęcił zwierzętom cały swój
czas i nie opuszczał ich ani na krok.
Sprawa ta od początku była dla wszystkich bardzo trudna – problemem były nie tylko finanse, logistyka, transport,
lecz także warunki prawne związane z transportem zwierząt przez granice. Kluczowe znaczenie miała jednak przede
wszystkim dynamiczna sytuacja na toczącym się tuż obok froncie wojennym.
Koordynacją całej akcji zajęły się osoby związane z Fundacją Teatru Śląskiego „Wyspiański” z Katowic. Gdy udało się
zebrać niezbędne środki finansowe, a także zapewnić zwierzętom chipy, szczepienia, badania i paszporty, oczekiwano
już tylko na możliwość wyjazdu. Na potrzeby tego transportu wybudowano nawet specjalne klatki, w których
zwierzęta bezpiecznie i zgodnie z aktualnymi przepisami sanitarnymi mogły przejechać przez cztery kraje.
Transport ruszył z Doniecka w nocy z piątku na sobotę (16/17 września), a do schroniska OTRA MAJA dotarł w
poniedziałek nad ranem (19 września). Wszystkie zwierzęta przeżyły tę trudną, długą podróż, są w dobrej formie i
aktualnie przebywają na obserwacji. Przejdą także dokładne badania medyczne, by już niedługo, jak wszyscy mamy
nadzieję, znaleźć nowe domy.
Niezwykle istotne w całej akcji było także ocalenie Mikołaja, człowieka, który z pełnym poświęceniem bronił swoich
zwierząt, był cały czas z nimi, gdy tuż obok spadały bomby. Tylko dzięki niemu udało ocalić się aż 27 zwierząt. Jego
determinacja, mobilizacja i fantastyczna współpraca doprowadziły do tego, że cały transport jest już bezpieczny.
Wszyscy mają teraz szansę na nowe, spokojne życie w gościnnym kraju, jakim jest Łotwa.
Osobami, bez których by się to nie udało, są Janet Sosnare, założycielka schroniska OTRA MAJA, która bez wahania
odpowiedziała na dramatyczny apel i zaoferowała swoją pomoc oraz Lena Kostenko - osoba bezpośrednio związana ze
schroniskiem w Doniecku, koordynatorka całego projektu, która przebywając w Polsce, poinformowała swoich polskich
przyjaciół o dramatycznej sytuacji w schronisku. To dzięki jej interwencji mogło dojść do uwolnienia zwierząt z
okupowanego Doniecka.
Cała akcja pomocy zwierzętom i ich opiekunowi nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nie wiele osób, które
zdecydowały się bezinteresownie nieść pomoc. Okazało się, że gdy chodzi o życie, nie mają znaczenia różne języki
czy kolejne granice do pokonania. Wśród osób, które chcemy wymienić i które szczególnie pomogły nam doprowadzić
tę skomplikowaną sprawę do szczęśliwego finału, są:
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Juris Poikāns, Ambasador Republiki Łotewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Kristina Baranovska z Ambasady Republiki Łotewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej
Przemysław Miśkiewicz, Prezes Stowarzyszenia „Pokolenie”
Paweł Pindura, Prezes Fundacji Soundscape
Magdalena Sekuła ze Stowarzyszenia „Pokolenie”
Ryszard Stankiewicz, Prezes Stowarzyszenia „Związek Polaków na Łotwie”
Janet Sosnare, założycielka schroniska OTRA MAJA
Lena Kostenko
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Tatiana Kostenko
Alina Karpenko i Juris Karpenko z World Communitywith Ukraine
Milena Różańska, aktorka z Dyneburga
Lucy Sosnowska – reżyserka z Krakowa współpracująca z teatrem w Dyneburgu
Igor Tracz, wielokrotny mistrz Polski, Europy i świata w wyścigach psich zaprzęgów, zaangażowany m.in. w
transporty zwierząt z Ukrainy
Karol Jasiński, właściciel firmy transportowej HURON Sp. z o.o.
Marek Kempski, były wojewoda katowicki i śląski
Krystyna Szaraniec – darczyńca
Stanisław Więcek – darczyńca
Dorota Damec, Teatr Śląski
Julia Korus, Teatr Śląski
Sylwia Szewczyk, Teatr Śląski
pracownicy Teatru Śląskiego w Katowicach
weterynarze z Doniecka
kierowcy biorący udział w transporcie

Zarząd Fundacji Teatru Śląskiego „Wyspiański”- główni organizatorzy akcji są ogromnie wdzięczni za każdą pomoc i
okazane wsparcie. To wzruszające i krzepiące, że w tak trudnych czasach możliwa była pełna mobilizacja
międzynarodowych sił i ludzi, którzy dotąd byli dla siebie obcy – po to, by uratować 27 psów i kotów i człowieka, który
oddałby za nie życie.

Zarząd Fundacji Teatru Śląskiego „Wyspiański”
Prezes Aneta Szubert
Wiceprezes Małgorzata Długowska-Błach
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