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Redakcja gazetki "Widziadełko"
przyłącza się do apelu "Azorka" 

Schronisko "Azorek" będzie
zlikwidowane. Wolontariusze
proszą o ratunek dla psów

Klaudia Przygoda
szepcze do pieska

Piesku, 
bardzo mi Ciebie żal, że nie masz
własnego domu. Nie mogę przygarnąć Cię
do mojego domu, ale będziemy się
spotykać w schronisku. Na pewno
niedługo znajdziemy Ci pana i będziesz
miał wolność i dużą budę. Teraz, gdy Cię
odwiedzę, pobawię się z Tobą, pogłaskam
i pójdziemy na spacer. Jak znajdziemy
nowego pana, na pewno nie będzie Ci już
smutno i będziesz mógł dużo biegać.
                                              Klaudia

Zostało im bardzo
mało czasu, już
tylko miesiąc. Czy
zdążą do domu?
Azorek będzie
czynny do
30.06.2020, zostało
jeszcze 17 psów.
Jeśli macie
kawałek miejsca

w domu, 
w mieszkaniu lub
na podwórku to
błagamy
adoptujcie! Tu się
nic nie da się już
odwołać. Dlatego
my wolontariusze
apelujemy o domy
dla tych psiaków,

choć są po różnych
przejściach, każdy
z nich jest
wyjątkowy i
kochany i każdy z
nich zasługuje na
godne życie u boku
człowieka... 

. .
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Mój dom wśród lasów,
pól i łąk, moje miejsca

Mieszkam 
w otulinie
Kampinoskiego
Parku
Narodowego 
w miejscowości
Miszory. 
Jest to
miejscowość
położona wśród
lasów, pól i łąk.
Z okna mojego
domu widzę las
po drugiej
stronie ulicy.
Bardzo tam
lubię chodzić 
z rodzicami 
i czasami 

z bratem. Zimą,
kiedy byłem
mały,
zjeżdżałem tam
z górki na
sankach.
Wiosną i latem
chodzę na
spacery tymi
ścieżkami, co
widać na
zdjęciach. Przy
okazji
zbierałem pędy
sosny na
syrop. O tej
porze las
pięknie pachnie
i można

skorzystać 
z darmowego
ptasiego
koncertu.
Jesienią
chodzimy tam
na grzyby. Są
tam moje
ulubione
drzewa,
korzenie drzew
przewróconych
przez wiatr.

Moje ścieżki R
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Z drugiej strony
domu znajdują
się pola, łąki.
Tam mogę
szaleć na
rowerze, bo jest
bezpiecznie.
Lubię tam też
chodzić i
podziwiać
właśnie takie 
piękne
zachody
słońca. 
Biorę ze sobą
lornetkę 
i zawsze
wypatrzę przez
nią biegające w
dużej trawie

sarenki,
żurawie, czy
lecącego
bociana. 
Z tą wierzbą
wiąże się moje
dzieciństwo.
Tata ponacinał
mi ją, żebym
mógł
bezpiecznie na
nią wejść i z
wysoka
oglądać, co się
dzieje wokół. 
Gniazdo
bocianie
znajduje się
tam, gdzie
mieszka

moja ciocia, w
Tułowicach.
Często tam
jestem i mogę
poobserwować.
Tu czuję się
bezpieczny i
szczęśliwy.

Robert
Dąbrowski

Z lornetką Wierzba z dzieciństwaR R
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Co Oko
widziało?

Naszym kochanym Mamom życzymy wszystkiego
najlepszego nie tylko na Dzień Matki, ale też na co dzień!

List do Redakcji
"Widziadełka"

.

Mam na imię Kuba i chodzę do
klasy VI. Bardzo tęsknię za moimi
nauczycielami i kolegami. 
Gdy chodziłem do szkoły, to czas
mijał przyjemnie, szybko i wesoło.
Teraz dni są monotonne, bardzo
bym chciał powrócić do szkoły 
i moich kolegów. 
Często myślę o szkole. Mam 
„w uszach” dzwonek na przerwę 
i widzę wybiegające z sal dzieci.
Pozdrawiam! 
Kuba

Schronisko
"Azorek" 

Jego czworonożni podopieczni,
aktualna sytuacja oraz
szczegóły dotyczące adopcji
piesków na stronie:
https://www.facebook.com/
schroniskoazorek

.

Najmilsi moi!
Dziś poruszyliście bardzo ważne
sprawy. Chcecie pomóc pieskom,
które niedługo stracą swój dom 
w schronisku. Staracie się, żeby
mogły znaleźć dom prawdziwy,
gdzie będą otoczone opieką 
i obdarzone uczuciem przez
dobrego człowieka. Trzymam
kciuki, żeby się to udało, i żeby
wszystkie pieski zostały
uratowane. To dobrze, że jesteście
wrażliwi na krzywdę zwierząt.
Widzę też, że kochacie przyrodę i
potraficie docenić jej piękno! Oko

.

.
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https://www.facebook.com/schroniskoazorek

	Mój dom wśród lasów, pól i łąk, moje miejsca
	Schronisko "Azorek"
	Co Oko widziało?
	Jego czworonożni podopieczni, aktualna sytuacja oraz szczegóły dotyczące adopcji piesków na stronie:
	https://www.facebook.com/
	schroniskoazorek



