
Pani Barbara i jej niezwykli podopieczni  

W kwietniu, dzięki inicjatywie nauczycielki  naszej szkoły p. Joanny Szczecińskiej, mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu, 
którego bohaterami były nietoperze. Przywiozła je ze sobą p. Barbara Górecka, nauczycielka akademicka pracująca na 
Uniwersytecie Szczecińskim, której życiową pasją są te niezwykłe zwierzęta i opieka nad nimi. 

Jak to się zaczęło... 

Jak się jednak okazało, nie zawsze tak było. Przygoda z nietoperzami rozpoczęła się dla szczecinianki pani 
Barbary pi ęć lat temu, kiedy to w jej mieszkaniu pojawił się niezwykły „lokator”. Było to o tyle szczególne i dziw-
ne, że przypadło na środek zimy. Okna w mieszkaniu są z reguły zamknięte, a nietoperzy ciągle przybywało. Po 
pewnym czasie pani Basia zauważyła, że zanim w domu pojawił się kolejny nietoperz, jej koty uważnie obserwują 
wodomierze zamontowane w kanale wentylacyjnym w kuchni. Okazało się, że nietoperze, szukając schronienia, 
wlatywały do budynku, co umożliwiała im szczelina w dachu bloku. Pani Barbara uznała wtedy, że zwierzęta po-
trzebują jej pomocy i zaczęła się nimi opiekować. Od tej pory znajdują one schronienie w domu pani Barbary tak-
że dzięki sąsiadom. Odkąd dowiedzieli się o jej działalności, przekazują jej każdego znalezionego nietoperza.  

Dla nietoperzy poświęci nawet 

... ozdobną maselniczkę  

Kiedy pewnego dnia jeden z 
sąsiadów zauważył, że na jego balkonie 
znajduje się nietoperz, także zadzwonił 
do pani Basi. Kobieta, nie wahając się 
ani chwili, udała się do mieszkania 
sąsiada, odsunęła szafkę na balkonie i 
dostrzegła ogromną liczbę tych 
stworzeń. Umieściła je w wiadrach i 
zaniosła do domu, gdzie naliczyła ich 
łącznie prawie 250. Wszystkie nieto-
perze włożyła do klatek, jednak po 
kilku dniach część z nich musiała oddać 
specjalistom z odpowiedniego wydziału 
ochrony środowiska. Było mi żal nie 
tylko małych podopiecznych. Nie wróciły do mnie także klatki (trzeba było znowu nabyć kolejne),ale i … ozdobna ma-
selniczka, której z pośpiechu używałam, aby napoić znalezione zwierzątka - wspomina z uśmiechem pani Barbara.  

Narodziny Kropki i Kreski 

 Inna ciekawa historia związana z nietoperzami także rozpoczęła się telefonem wykonanym do pani Barba-
ry. Zadzwoniła wówczas do niej kobieta, która pewnego upalnego dnia zauważyła nietoperza u siebie na działce. 
Opiekunka zwierząt nie tracąc czasu, natychmiast pojechała na wskazane miejsce. Tam w kompostowniku znaj-
dował się nietoperz. Zauważyła, że jego skrzydła są obrzęknięte, przez co nie może latać. Jakie było jej zdziwienie, 
kiedy po pewnej chwili zorientowała się, że spod skrzydła nietoperza wyszedł malutki nietoperek. Pani Barbara aż 
oniemiała i natychmiast zadzwoniła do specjalistów, by dowiedzieć się, co powinna w tej sytuacji zrobić. Pomimo 
wątpliwości fachowców i zapewnień, że nikomu w Polsce nie udało się wychować małych nietoperzy, pani Barbara 
uznała, że zaopiekuje się stworzeniem. Kiedy wieczorem podeszła do klatki, w której umieściła nietoperza wraz z 
jego nowonarodzonym dzieckiem, zauważyła, że znajdują się tam teraz... trzy nietoperze. Zrozumiała, że urodził 
się kolejny. Dotknęła ich i poczuła, że są bardzo zimne, dlatego natychmiast zadzwoniła po weterynarza, po czym 
mocno w dłoniach ogrzewała małe nietoperki. Następnie odłożyła je do matki, aby ssały mleko. Zwierzęta, które 
narodziły się niemal na oczach pani Barbary, żyją do dzisiaj, a podczas jej wizyty w naszej klasie mieliśmy nawet 
okazję je zobaczyć i pogłaskać. Pani Barbara nadała  im imiona: Kropka i Kreska. 

 



Oswoić nieznane 

Wizyta pani Basi w naszej szkole była niezwykle miłą i ciekawą niespodzianką. Ponadto okazało się, że to 
osoba bardzo znana nie tylko w Szczecinie, ale także w Internecie. Można się z niego wiele dowiedzieć o  jej pasji i 
przygodach z nietoperzami. Opieka nad nimi wymaga zaangażowania całej rodziny, wiele kosztuje. Karmienie, 
pojenie, opatrywanie zajmuje mnóstwo czasu. Trzeba wybrać się do sklepu wędkarskiego po specjalne robaki mu-
chówki, do apteki po glukozę itp. Należy zadbać też o klatki, w których nietoperki będą się dobrze czuły.  

Pani Barbara często konsultuje się z pracownikami naukowymi ZUT, znawcami nietoperzy, weterynarza-
mi.  Jest dumna, że udało jej się utrzymać przy życiu 
nowonarodzone nietoperzowe dzieci, czyli Kropkę i 
Kreskę, co jest ponoć niemożliwe. Dzisiaj te „dwie 
dziewczynki”, jak o nich mówi, mają się świetnie, 
zjadają ok. 3000 komarów dziennie i są źródłem 
radości. Poza tym często występują w telewizji, 
uczestniczą w różnych spotkaniach, aby przełamywać 

stereotypy i niewłaściwe opinie, które głoszą, że 
nietoperze to wampiry wplątuj ące się we włosy itd. 

Na szczęście pani Górecka spotyka na swojej 
drodze także ludzi, którzy ją wspierają. Współpracuje z 
panią Karolin ę Ignaszak z Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego oraz Marcinem Dziuba-
kiem z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
którzy odbierają od niej uratowane, odchowane 
nietoperze. Wypuszczają je potem w bunkrze przy 

Jeziorze Szmaragdowym.  

Dzięki spotkaniu mogliśmy poznać pasję tej wspaniałej kobiety, a także dowiedzieć się czegoś więcej o nie-
toperzach i przekonać się, że wbrew powszechnym opiniom, są to stworzenia bardzo miłe. Przy zachowaniu wiel-
kiej delikatności udało nam się dotknąć Kropki i Kreski. Ka żdy ruch je płoszył i lądowały wtedy  w znajomych 
ramionach opiekunki.  Należy też pamiętać, że są to ssaki prawnie chronione; nie wolno ich straszyć, chwytać, 
przetrzymywać ani zabijać.   

                                                                                                                                   Oskar Druszcz, Julia Ciszonek                                  
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