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jednak w?a?cicielka niezwyk?ej Coci, z któr? ??czy j? szczególna wi??. Poznajcie Renat?
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Ochotniczka w Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Mosinie. Instruktorka psów w sekcji
poszukiwawczo-ratowniczej. Psia trenerka w Szkole Szcz??liwego Psa. Laureatka
wyró?nienia w Konkursie Pozna?ski Wolontariusz Roku 2019. Przede wszystkim jednak
w?a?cicielka niezwyk?ej Coci, z któr? ??czy j? szczególna wi??. Poznajcie Renat?
J?chorek.

Renata J?chorek wspólnie ze swoim psem Coc?, jest anga?owana w akcje poszukiwawcze w
Polsce, cz?sto bardzo g?o?ne i opisywane na pierwszych stronach gazet. Pani Renata potrafi
wsta? w ?rodku nocy i jecha? na akcj?, by w zimnie, mrozie lub upale, w ?rodku lasu szuka?
zaginionego cz?owieka. A to wszystko wolontarystycznie. Dlaczego? Bo chce pomóc rodzinie
osoby zaginionej, pozwoli? jej po?egna? si? ze swoim zaginionym krewnym i da? szans? na
prze?ycie ?a?oby. Niezwykle rzadko zdarza si? bowiem odnale?? osoby ?ywe. A dla rodzin nie
ma nic trudniejszego, ni? wieczne czekanie na kogo?, kto zagin??, nie wraca i nie wiadomo, co
si? z nim sta?o.

Pani Renata w wolnych chwilach, których – jak sama mówi – ma niewiele, uwielbia
fotografowa? i robótki r?czne. Najch?tniej jednak sp?dza czas z Coc?. Na co dzie? mieszka w
Poznaniu, gdzie wozi poznaniaków swoj? taksówk?. Je?li b?dziecie w stolicy Wielkopolski
przemieszcza? si? tym ?rodkiem transportu, a za kierownic? b?dzie siedzia?a sympatyczna
blondynka – mo?liwe, ?e spotkali?cie Pani? Renat?!

Anna Furmaniuk: – Kiedy zacz??a Pani swoj? przygod? z wolontariatem?

Renata J?chorek: – Moja przygoda z wolontariatem rozpocz??a si? bardzo przypadkowo, w
2004 roku. Mia?am przyznany umiarkowany stopie? niepe?nosprawno?ci – z powodu
uszkodzonego kolana po trzech operacjach i problemów z kr?gos?upem. Wtedy w moim ?yciu
pojawi?a si? Nana – pies rasy border collie (jedna z ras psów, nale??ca do grupy psów
pasterskich i zaganiaj?cych – przyp. autora), abym mog?a chodzi? na d?ugie, s?u??ce
rehabilitacji, spacery. Ale Nanie, jak przysta?o na aktywnego i energicznego bordera, nie
wystarczy?y tylko spacery. Wkrótce wygra?a casting do filmu, zaliczy?a kurs pos?usze?stwa w
zwi?zku kynologicznym oraz opanowa?a sporo sztuczek. Przez przypadek, podczas
grzybobrania, zauwa?y?am, ?e Nana w bardzo naturalny sposób potrafi?a biega? mi?dzy mn?
a dzie?mi i doprowadza? mnie do nich. To sta?o si? dla mnie impulsem, by zg?osi? si? do
pozna?skiej grupy, która zajmowa?a si? szkoleniem psów do poszukiwa? osób zaginionych. W
grupie tej, wspólnie z Nan? przepracowa?y?my 11 lat w specjalizacji terenowej oraz
gruzowiskowej.

Kontynuuje teraz Pani te dzia?ania?
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– Teraz jestem cz?onkiem Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Mosinie i jestem z tego bardzo
dumna. Obecnie pracuj? z moim drugim psem Cocain? - jest to owczarek belgijski malinois i
jest tropicielem. Potrafi pod??a? indywidualn? ?cie?k? zapachow?, jak? pozostawia cz?owiek.

A na czym dok?adnie polega Pani praca?

– Przede wszystkim jestem przewodnikiem psa, co wi??e si? z wyjazdami i poszukiwaniem
osób zaginionych, ale jestem równie? instruktorem szkolenia psów w naszej sekcji
poszukiwawczo-ratowniczej.

Taka dzia?alno?? wymaga ci?g?ej gotowo?ci, jak Pani rodzina i znajomi reaguj? na Pani
zaanga?owanie?

– Najwa?niejsze, ?e nie maj? nic przeciwko temu, czasami nawet przygotuj? psa do wyjazdu. A
ze znajomymi to ró?nie – jedni si? ciesz?, drudzy k?ody k?ad?, ale wtedy to raczej ju? nie
znajomi.

A sk?d Pani czerpie motywacj? do dzia?ania?

– Jedni jad? poje?dzi? konno, drudzy na rower, a ja z Coc? na trening do lasu, w mrozie,
deszczu lub upale. Bo moj? najwi?ksz? motywacj? do pracy jest w?a?nie Coca. A ja jestem
motywacj? dla niej. Bardzo lubi? z ni? pracowa?, fascynuje mnie to, jak psy pracuj? nosem. W
tej trudnej, wymagaj?cej pracy, jak? jest poszukiwanie osób zaginionych, gdzie najcz??ciej
niestety, szuka si? cia?a, a nie ?ywego cz?owieka, pomaga mi ?wiadomo??, ?e Coca tak
bardzo chce pracowa? i robi to tylko dla mnie. Dlatego my?l?, ?e praca z psem to jest chyba
troch? inny rodzaj wolontariatu. Mam wra?enie, ?e takiego psa jak Coca ju? nigdy nie b?d?
mie?. Ona posiada jaki? niezwyk?y dar szukania w ka?dych warunkach pogodowych. A? mnie
samej czasami trudno w to uwierzy?. Ale mój Naczelnik z OSP zawsze mi powtarza, ?e mam
ufa? psu i da? jej pracowa?. I Coca rzeczywi?cie pracuje!

W swojej pracy musi Pani mierzy? si? z trudnymi sytuacjami. Co utwierdza Pani? w
przekonaniu, ?eby kontynuowa? te dzia?ania?

– Mnie nic nie musi utwierdza? w tym, co robi?, bo to jest po prostu wa?ne dla rodzin osób
zaginionych. Musimy pomóc w odnalezieniu cia?a, by mogli je pochowa?, po?egna? si? i
przej?? ?a?ob?. Bo bardzo rzadko odnajdujemy osoby ?ywe.

Co zatem jest dla Pani najwi?kszym wyzwaniem?

– Czasem zdarza si? tak, ?e z jednej akcji poszukiwawczej jedzie si? na drug?. To jest trudne i
m?cz?ce dla psa i dla mnie. Ci??ko mi si? rozsta? z rodzinami zaginionych – zostaj? w moich
my?lach na d?ugo. S? akcje, które pami?tam szczególnie mocno. Na przyk?ad poszukiwania
zaginionego w Ruchocicach. To by?y moje rodzinne strony, moja mama w tej miejscowo?ci
bra?a ?lub i jad?c tam ba?am si?, ?e mo?e kogo? z rodziny b?d? tam szuka?. Przykro mi jest
szczególnie, gdy nie odnalaz?o si? osoby zaginionej. Ludzie nie maj? poj?cia na jakim zapachu
si? pracuje i krytykuj? moje dzia?ania. Ci??ko odmówi? rodzinie zaginionych. Pies to nie
maszyna, któr? pod??cza si? do pr?du i dzia?a. Przy tropieniu ma znaczenie wiele elementów,
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np. warunki atmosferyczne, szukanie okienka godziny pogodowej. W Kaliszu czekali?my, a?
mróz pu?ci, bo osoba zagin??a zanim spad? ?nieg, a poszukiwania ruszy?y ju? po opadach.
Jest du?o przeszkód na drodze psa tropi?cego zaginione osoby, dlatego praca z psem
tropicielem uczy pokory. Cz?sto czeka si? bardzo d?ugo na efekt pracy Coci. Np. w lesie nad
jeziorem Rusa?ka w Poznaniu dopiero po 7 miesi?cach zosta?o odnalezione cia?o
zaginionego. By? to trop bardzo trudny – trzy tygodnie od zagini?cia, temperatura 26 stopni i
ponad dwukilometrowy trop w mie?cie z osiedla na Winiarach. Tymczasem poszukiwania w
mie?cie s? wyj?tkowo trudne, bo trop jest przerwany ulicami – zapach na ulicy urywa si?, bo
jest zabrany przez samochody. Dodatkowo w wysokich temperaturach UV zabija bia?ko i tylko
w cieniu w szczelinach chodnika, gdzie jest wilgo?, jest zapach, bo wilgo? go utrzymuje. Coca
wskaza?a obszar, w którym po 7 miesi?cach znaleziono zaginionego, ale z uwagi na ww.
trudno?ci nie uda?o si? odszuka? tej osoby od razu. Na cia?o natkn?? si? przypadkowy
spacerowicz w?a?nie po 7 miesi?cach.

– A kto wed?ug Pani mo?e zosta? wolontariuszk? lub wolontariuszem?

Tylko taka osoba, która po prostu lubi ludzi, bez wzgl?du na to, co ci ludzie o niej my?l?.

Z Pani? Renat? rozmawia?a Anna Furmaniuk, Stowarzyszenie Centrum PISOP.

Artyku? powstaje w ramach projektu pn. Wolontariat – to si? op?aca, dofinansowanego ze
?rodków Miasta Poznania.
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