
Pomagamy – Stajnia i Przyjaciele 

Nikomu z nas nie jest obojętny los niekochanych zwierząt czy potrzebujących ludzi. 

Jednak co jakiś czas bombardują nas informacje o tym, że dzieje się coś niedobrego,                 

że potrzebna jest pomoc, zwłaszcza ta finansowa.  

Gospodarstwo agroturystyczne Pani Mai Polikowskiej – Gajewskiej „Stajnia”                   

w Brzózkach, gm. Nowe Warpno, które stanowi świetnie zorganizowaną stadninę koni, 

oferującą wypoczynek w siodle dla dzieci i dorosłych, postanowiło przyłączyć się do pomocy 

na rzecz potrzebujących zwierząt, organizując imprezę charytatywną „Pomagamy – Stajnia               

i Przyjaciele”.   

Pierwsza edycja akcji, która miała miejsce 9 kwietnia br., poświęcona została 

Komitetowi Pomocy dla Zwierząt w Tychach, zwanemu również „Przystanią Ocalenie”,                  

z którym gospodarstwo współpracuje już od lat. Komitet Pomocy dla Zwierząt zajmuje się 

zbiórką pieniędzy na wykup koni prosto z transportów, baz przeładunkowych, targów 

końskich i od ludzi, którzy chcą się ich pozbyć. To również prawdziwy dom dla zwierząt 

takich jak psy i koty, których nikt nie chce, a często którym człowiek wyrządził ogromną 

krzywdę. 

W akcję zostały zaangażowane dzieci ze szkółki jeździeckiej „Stajni”, które 

własnoręcznie przygotowały przedmioty głównie o tematyce  świątecznej, a cały dochód z ich 

sprzedaży został przekazany na pomoc dla zwierząt z Przystani Ocalenie. 

Akcja „Pomagamy – Stajnia i Przyjaciele” była pierwszą akcją na rzecz pomocy dla 

bezdomnych i potrzebujących zwierząt, ale z całą pewnością nie ostatnią. Goście tłumnie 

odwiedzili gospodarstwo, a na przybyłych czekało dużo atrakcji takich jak przejażdżka 

bryczką po okolicznych lasach, lekcje jazdy konnej z profesjonalnymi trenerami jeździectwa, 

z których skorzystały nie tylko dzieci ale i dorośli. Dużą popularnością cieszyła się loteria 

fantowa oraz mini zoo zlokalizowane na terenie gospodarstwa, które przypadło do gustu 

szczególnie najmłodszym gościom.  

 



 

Fot.1. Pani Maja Polikowska– Gajewska - „Stajnia” w Brzózkach 

 

Fot.2. Pani Maja Polikowska– Gajewska - „Stajnia” w Brzózkach 



 

Fot.3. Uczestnicy imprezy charytatywnej „Pomagamy – Stajnia i Przyjaciele”. 

 

 

 

Fot.4. Uczestnicy imprezy charytatywnej „Pomagamy – Stajnia i Przyjaciele”. 


