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Maj 2017, numer 30
To już ostatni w tym roku szkolnym
numer
naszej
gazetki,
ale
Jubileuszowy
30.
Niedługo
tak
wyczekiwane
i
upragnione...
wakacje. Mamy nadzieję, że w
przyszłym
roku
szkolnym
nie
zabraknie nam również ciekawych
pomysłów, które sprawią, że chętnie
sięgniecie po nasze czasopismo.
Dziękujemy
wszystkim
za
współpracę i zapraszamy
we
wrześniu.

Warto czytać, warto wiedzieć,
żeby innym opowiedzieć.
Patryk Cierpikowski
Książki to przyjaciele,
więc czytaj ich wiele.
Paweł Grobelny

Każde dziecko dobrze wie,
że książka czegoś nauczy je.
Krzysztof Wasielewski
Kto czyta, nie pyta.
Dobrosława Cieślak
Ten, kto dawniej książkę czyta,
jutro o nic nie pyta.
Remigiusz Darmach

W tym numerze znajdziecie:
Czytaj książki siostro, bracie,
1.
Dlaczego warto czytać
bo w bibliotece wiele ich macie.
książki? –
hasła i wierszyki
szóstoklasistów.
Patryk Grobelny
2.
,,Listy do M.” – wyznania
uczniów
klas
szóstych
skierowane do Mam.
Przekładam strony – czytam,
3.
,,Co w szkole piszczy” – ciekawa książka – nie zasypia.
informacje
samorządu
Aleksandra Kałuża
uczniowskiego.

Wszystkie dzieci książki czytają,
bo ich życie na lepsze zmieniają.
Patryk Goździk
Książka to wielka rzecz,
każdy chce ją czytać i mieć.
Oliwa Jatczak
Jeśli dzieci książki czytają,
szybciej wiedzę przyswajają.

1.
Dlaczego warto czytać
książki? –
hasła i wierszyki
szóstoklasistów.

Mądry człowiek dużo czyta,
więc zadaje mało pytań.
Sandra Masica
Mój kochany przyjacielu chcesz
być mądry jakich wielu,
książki weź do ręki swej, bo
czytanie jest OK!
wyobraźnię Twą rozwinie i z
nauką problem minie.
Adrian Bruchajzer
Warto czytać książki, bo uczą
nas wiele,
tak jak nasi najlepsi nauczyciele.
Aleksandra Jaworska

Zrezygnuj z komputera,
Kamila Tylka bo on ci mózg pożera.
Lepiej wybierz mądrą książkę,
Czytanie i słuchanie,
dumą napełnisz całą Polskę.
to świata poznawanie.
Z książek płynie wiedzy noc,
można ją czytać całą noc.
Kto czyta, świat poznaje
Książka jest twoim przyjacielem,
i zwiedza dalekie kraje.
dzięki
niej
stajesz
się
marzycielem.
Dominika Grzelak Przy książce czas ci upłynie miło,
będzie ci się w nocy dobrze śniło.
Książka uczy i bawi,
Nawet gdy smutno ci i źle,
książka nigdy cię nie zdradzi.
twoje problemy wnet oddalą się.
Razem z książek bohaterami,
Z książką zwiedzisz świat cały,
przeżyjesz przygody z emocjami.
więc je czytaj, chłopcze mały.
Książki naprawdę warto czytać,
żeby wciąż o wszystko nie pytać.
Książkę miej zawsze po ręką,
bo ona ci podporą wielką.
Weronika Walczak
Jakub Stróżewski Chłopcze drogi czytaj
i o nic w życiu nie pytaj.
Gracjan Nowakowski
Bez czytania ani rusz,
książka to potęgi klucz.
Konrad Shultz
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2.
,,Listy do M.” – wyznania Kocham Cię bardzo. Choć czasami
uczniów
klas
szóstych spieramy
się
i
mówię
skierowane do Mam.
o wiele za dużo, to i tak zawsze
stoisz przy mnie. Dziękuję, że
Kochana Mamo!
znosisz
moje
bałaganiarstwo,
lenistwo oraz nieustanną grę na
Piszę do Ciebie ten list, aby komputerze. Wiem, że mogę liczyć
powiedzieć jak bardzo Cię kocham. na Twoją pomoc, Ty jesteś gotowa
Jesteś najmilszą i najukochańszą zawsze jej udzielić. W chwilach
osobą, jaką znam.
smutnych – przytulisz, pocieszysz.
Poświęciłaś się dla mnie, Starasz się doradzać, jeśli tego
rezygnując ze swoich marzeń i potrzebuję. Mogę powiedzieć Ci o
planów. Zawsze, kiedy mam kłopoty swoich potrzebach i pragnieniach.
i problemy, mogę się do Ciebie Zawsze mnie wysłuchasz. Cieszę się,
zwrócić. Potrafisz mnie pocieszyć i że mam Ciebie przy sobie. Lubię
rozbawić, kiedy jestem smutna i spędzać z Tobą czas. Nasze wspólne
przygnębiona.
Przepraszam
za wypady
do
kina
na
zawsze
słowa, które powiedziałam w złości i pozostaną w mojej pamięci.
zdenerwowaniu, bardzo się ich
Mamo,
jesteś
moim
wstydzę. Dziękuję, że wychowałaś najlepszym
i
najwierniejszym
mnie na porządnego i mądrego przyjacielem. Chciałbym, by tak
człowieka, co w tym świecie jest zostało zawsze. Kocham Cię!
bardzo trudne. Pamiętam wspólne
zabawy na placu zabaw, wyjazdy do
Twój syn
lasu i na wieś. Wiesz, co Ci powiem i
Mateusz
chyba się ze mną zgodzisz, mamę
ma się jedyną na świecie i trzeba ją
kochać bez względu na wszystko.
Jak
pisał arcybiskup
Stanisław
Wielgus:
,, Matka – to słowo, które oznacza
miłość, miłość prawdziwą, która nie
zdradzi. To słowo, które oznacza
wierność, które oznacza wielką
ofiarę, nawet do śmierci, dla dobra
dziecka”.
Przecież
bez
Ciebie
nie
poradziłabym sobie w życiu. Nic
nigdy nie zastąpi mi Ciebie – Mamo.
Napisałam ten list, bo chcę,
abyś wiedziała, że nie potrafię ująć
tego w słowach, lecz mogę swoje
Kochana Mamusiu!
uczucia do Ciebie przelać na papier.
Kończę ten mój krótki list chcę Ci
Piszę ten list, bo chcę Ci
jeszcze
przekazać
trzy
słowa: podziękować. Dziękuję za to, co
BARDZO CIĘ KOCHAM!
podarowałaś mi 13 lat temu – za
życie, Za wszystkie dni, każdą
Twoja córeczka godzinę i minutę spędzoną razem.
Zuzia Za codzienny trud wychowywania i
uczenia mnie co dobre, a co złe. Za
nieprzespane noce, gdy byłam
chora. Za cierpliwość i troskę, którą
obdarowujesz
mnie
co
dzień.
Chcę Ci powiedzieć, że
jesteś dla mnie najważniejsza na
świecie. Gdy mam gorszy dzień, Ty
zawsze jesteś ze mną, choć wszyscy
Kochana Mamo!
się ode mnie odwracają. To Ty
sprawiasz wtedy, że potrafię się
Piszę ten list, ponieważ chcę uśmiechnąć. Dajesz mi poczucie
powiedzieć Ci, jaka jesteś dla mnie miłości i bezpieczeństwa. Pomagasz
ważna.
realizować
plany
i
wspierasz
Jesteś najukochańszą osobą, w dążeniu do celu, nawet gdy jest
jaką mam. Troszczysz się zawsze o bardzo ciężko dotrzeć na szczyt.
mnie.
Jeśli
gdzieś
wychodzę, Zawsze potrafisz wytłumaczyć to, co
dzwonisz i dopytujesz, kiedy wrócę. niezrozumiałe. Chciałabym również
Pokazuje to jak bardzo martwisz się.

przeprosić Cię za to, że czasem Cię
zawodzę. Mam nadzieję, że mi
wybaczysz.
Bardzo, bardzo Cię kocham i
pragnę, byś o tym nigdy nie
zapomniała.
Twoja ukochana córka
Natalia
Kochana Mamusiu!
Piszę do Ciebie, ponieważ
zbliża się Twoje święto. Myślę, że
jest to odpowiedni moment, aby
powiedzieć Ci, jak bardzo Cię
kocham.
Chciałabym Ci podziękować
za wiele rzeczy. Przede wszystkim za
cierpliwość. Od najmłodszych lat
znosisz moje humorki. Gdy mi
wyrzucasz moje złe zachowania,
nigdy nie zapominisz dodać na
końcu: ,,Ale i tak bardzo Cię
kocham”. Dziękuję, że mogę z Tobą
rozmawiać
jednocześnie
jak
z
mamą, i najlepszą koleżanką. Chcę,
abyś wiedziała, że pełnisz jedną z
najważniejszych ról w moim życiu.
Myślę, że gdy będę już dorosła, a Ty
zajmiesz miejsce babci, będę mogła
przyjść do Ciebie, opowiedzieć o
moich zmartwieniach i sukcesach.
Chcę, aby nasze relacje nigdy się nie
zmieniły.
Bardzo Cię kocham.
Twoja Masia
Kochana Mamo!
Piszę
ten
list,
aby
powiedzieć, jak bardzo Cię kocham.
Jesteś najwspanialszą osobą, jaką
znam. Zawsze chętnie mi pomagasz
i umiesz rozwiązać każdy problem,
nawet ten najmniejszy. Wiem, że się
o mnie martwisz, gdy nie wracam do
domu na czas. Dziękuję, że znosisz
moje humory i zawsze jesteś w
stosunku do mnie wyrozumiała.
Choć czasem się kłócimy, to
i tak czuję, że nigdy nie przestałaś
mnie kochać. W każdy mój zły dzień
przytulasz mnie i dodajesz słowa
otuchy. Teraz już wiem, że te
wszystkie zakazy i nakazy były
oznaką Twojej troski. Poświęcasz się
dla mnie, mimo że wiele razy w
złości sprawiłam Ci przykrość. Za to
Cię podziwiam. Jesteś dla mnie
najlepszym przyjacielem, na którego
zawsze mogę liczyć. Choć czasem
było lepiej, a czasem gorzej, to i tak
potrafimy się świetnie porozumieć.
Nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie
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robisz i nikt inny mi Ciebie nie dla
mnie
najlepsze
i
czego
zastąpi – Mamo.
potrzebuję. Znasz mnie przecież, od
kiedy pojawiłem się na świecie. Choć
Twoja córka Emilka nie zawsze jesteś uśmiechnięta, bo
masz przecież i gorsze dni, jesteś i
tak
najwspanialszą
Mamą
na
świecie. Bez Ciebie nie poradziłbym
sobie w życiu. Zawsze umiemy się
porozumieć. Umiesz wysłuchać i dać
dobrą radę. Uczysz mnie, jak być
dobrym człowiekiem, za to Cię cenię.
Nikt nie zastąpi mi Ciebie – Mamo.
Na koniec chcę Ci jeszcze raz
podziękować za to, że jesteś.
Kocham Cię bardzo.
Kacper
Kochana Mamo!
Piszę ten list, bo bardzo Cię kocham,
Mamusiu. Jesteś dla mnie najdroższa
na świecie, nigdy nie opuszczasz
mnie
w
potrzebie.
Zawsze
pomożesz, porozmawiasz ze mną,
wysłuchasz, doradzisz, uczysz mnie
wszystkiego,
co
dobre.
Powtarzasz, że nie wszystko da się
kupić za pieniądze, trzeba pomagać
bezinteresownie
innym
osobom,
szanować ludzi i zwierzęta. Kocham
Cię za to. Lubię słuchać, Droga
Mamo,
Twoich
opowieści
z
dzieciństwa, które było takie trudne.
Cieszę się, że mnie to nie spotkało.
To Ty, kochana Mamo, jesteś zawsze
przy mnie i dbasz o mnie. Jestem Ci
bardzo
wdzięczny.
Nigdy
nie
zapomnę o Tobie. Obiecuję i
przysięgam Ci, Mamo, że wyrosnę
na
porządnego
i uczciwego mężczyznę. Będziesz ze
mnie
dumna.
Nigdy,
kochana
Mamusiu, nie zamieniłbym Cię na
inną
mamę.
Zawsze
mi
pomagasz.
Podziwiam Cię za to. Nie wyobrażam
sobie, że mogłoby Cię zabraknąć.
Chcę Ci, Mamo, podziękować, bo
jesteś
najlepszą
i najukochańszą Mamą na świecie.

Droga Mamo !
Piszę do Ciebie ten list,
ponieważ zbliża się Twoje święto –
Dzień Matki. Chciałabym, abyś
wiedziała, że bardzo Cię kocham.
Cenię sobie to, że przy mnie jesteś.
Gdy tylko się urodziłam, kochałaś
mnie najmocniej na świecie. Ty jako
jedyna wiesz, co jest dla mnie
najlepsze. Zawsze wspierasz mnie w
trudnych sytuacjach i podtrzymujesz
na duchu. To przy Tobie stawiałam
pierwsze
kroki,
powiedziałam
pierwsze słowo ,,mamo’’. Wiem, że
dużo trudu wkładasz w moje
wychowanie, troszczysz się o mnie
najlepiej, jak umiesz. Pamiętaj, że
tak jak ja dla Ciebie, tak i Ty dla
mnie zawsze byłaś, jesteś i będziesz
najważniejszą osobą na świecie.
Z pozdrowieniami Twoja
kochana córka Wiktoria
Wiktoria Frontczak kl.VI b

Chcę Ci podziękować za
wszystko, co dla mnie robisz.
Zawsze
jesteś,
kiedy
tego
potrzebuję.
Wspierasz
mnie
i
motywujesz. Już od rana starasz się,
aby mój dzień dobrze się zaczął. To
Ty jesteś najważniejszą osobą w
moim życiu. Kocham Cię mocno i
jestem Ci wdzięczny. Zawsze mogę
na Ciebie liczyć. To Ty wiesz, co jest

Jatczak Oliwia kl. VI b

Kochana Mamo !
Jesteś
jedną
z
najważniejszych osób w Moim życiu.
Tak wiele Ci zawdzięczam. Dziś chcę
Podziękować Ci za trud, za każde
poświęcenie, za wielką miłość i
niewyczerpaną cierpliwość. Bo to
właśnie z Tobą stawiałam pierwsze
kroki i uczyłam się
pacierza. Z
biegiem lat moje potrzeby się
zmieniały, ale Ty zawsze wiedziałaś,
co zrobić. Doradzałaś mi, dodawałaś
otuchy, zawsze służyłaś pomocą.
Zawsze czułam Twoją miłość, nawet
wtedy, gdy postąpiłam źle, a Ty
musiałaś mnie zganić. Znosiłaś moje
humory i zawsze byłaś chętna do
rozmowy. Wiedziałaś, co czuję i jak
mnie
pocieszyć.
Zawsze
wskazywałaś mi najlepszą drogę,
której ja często nie zauważałam.
Śpieszyłaś z pomocą, kiedy tylko o
to poprosiłam. Niemało się wtedy
natrudziłaś i kosztowało Cię to wiele
wyrzeczeń, ale byłaś ze mną zawsze.
Po szkole czekałaś na mnie z
przepysznym obiadem. Przy Tobie
wszystko stawało się łatwiejsze.
Choć czasem miałyśmy różne zdania
–dochodziłyśmy do porozumienia.
Przez te wszystkie lata stałaś przy
mnie jak anioł stróż. Chcę Ci dziś
powiedzieć: Serdecznie dziękuję.
Dominika
P. S. Bardzo Cię kocham.

Twój Adrian
Kochana Mamo!

też za to, że troszczysz się o mnie
podczas choroby, a w trudnych
chwilach zawsze mi doradzisz i mnie
wspierasz. Jesteś dla mnie bardzo
ważną osobą i nie wyobrażam sobie
życia bez Ciebie. Gdyby Cię nie było
przy mnie , byłoby mi na pewno
trudno samej. Bez Ciebie nie
mogłabym żyć. Dziękuję Ci za
wszystko, co dla mnie zrobiłaś!

Dominika Grzelak kl. VI b
Droga Mamo !
Piszę do Ciebie ten list,
ponieważ chcę Ci złożyć życzenia z
okazji Dnia Matki. Życzę Ci dużo
zdrowia szczęścia i pomyślności. Nie
zapominaj o swoich marzeniach i dąż
do ich spełnienia. Niech uśmiech
nigdy nie znika z Twojej twarzy! W
tym
liście,
chcę
Ci
również
podziękować za wszystkie chwile
które razem spędziłyśmy. Dziękuję
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Kochana Mamusiu!
Droga Mamo, jesteś dla mnie
najważniejszą
i
najwspanialszą
osobą na świecie. Otaczasz mnie
swą opieką i troską. Gotujesz pyszne
obiady, po których tak dobrze
wyglądam. Twoje ciepło emanuje w
całym domu. Jesteś wyrozumiała.
Kiedy mam zły humor i wygaduję
głupstwa, Ty mi wybaczasz, choć
zdaję sobie sprawę, że Cię ranię.
Zawsze mi doradzisz i pocieszysz,
kiedy mam problem. Najważniejsze
jest i tak to, że potrafimy się razem
dogadać, choć nie zawsze bywa to
łatwe
z
moim
charakterem.
Mamusiu, dziękuję
Ci też za
wspólne
wycieczki
rowerowe,
podczas
których rozmawiamy o
życiu i przyszłości. Dziękuję Ci, że
znosisz moje lenistwo i bałagan w
pokoju. Wiem, że się o mnie
martwisz,
gdy nie wracam
o
umówionej godzinie. Ty jedyna mnie
rozumiesz i za to bardzo Cię
kocham.
Twoja córeczka
Oleńka.
Aleksandra Jaworska kl. VI b

się we znaki. Pomimo moich
wybryków nasze relacje są bardzo
Kochana Mamusiu!
dobre.
Chciałbym
Ci
za
to
podziękować. Wiem, że żadne słowa
Z okazji zbliżającego się
nie wyrażą tego, jak bardzo jesteś
Twojego święta chciałbym w tym
ważna w moim życiu. Bez Ciebie nie
krótkim
liście
wyrazić
swoje
poradziłbym sobie w niektórych
najgłębsze
uczucia
do
Ciebie.
sytuacjach. Zawsze potrafiłaś mnie
Dziękuję Ci za to, że przy mnie
zrozumieć.
jesteś. Gdy jestem chory, pomagasz
mi. Gdy jest mi smutno, trzymasz
Twój kochający Cię syn Patryk
mnie za rękę i pocieszasz. Kiedy
jestem wesoły, radujesz się ze mną.
Patryk Cierpikowski kl. VI b
Dziękuję za twoją cierpliwość i za
pomoc w nauce.
Jestem Ci
wdzięczny za wychowanie i za
opiekę. Wiem, że zawsze starałaś
się, by niczego mi nie brakowało.
Chciałbym
przeprosić
Cię
za
przykrości,
które
Ci
czasami
sprawiam.
Bardzo
lubię
nasze
wspólne zabawy i szczere rozmowy.
Mimo że jesteś zapracowana, zawsze
znajdziesz dla mnie czas. Uwielbiam,
gdy jesteś wesoła i uśmiechnięta.
Chcę być dla Ciebie najlepszym
synem, bo Ty jesteś dla mnie
najlepszą mamą. Kocham Cię całym
swoim sercem. Życzę Ci, aby każdy
Twój
dzień
przepełniony
był
szczęściem i radością, a nie było w
nim miejsca na smutek i cierpienie.
Kochana Mamo!
Dziękuję Ci za Twą miłość. Za to że
Piszę do Ciebie w dniu
jesteś.
twojego święta. Chcę abyś wiedziała,
Twój syn Adrian. że jesteś najważniejszą osobą w
moim życiu. Bardzo Cię kocham i
Adrian Bruchajzer kl. VI b pragnę, abyś była zawsze była ze
mnie dumna. Cieszę się, że to Ty
właśnie jesteś moją mamą, na którą
zawsze mogę liczyć. Dziękuję Ci, że
nauczyłaś mnie pierwszych kroków i
słów. Pokazałaś także otaczający
mnie świat. Czuję, że wychowujesz
mnie najlepiej jak umiesz i czuję się
przy Tobie bezpieczny. Wpajasz we
mnie
Twoją
sumienność
i
obowiązkowość, a także miłość do
ludzi i zwierząt. Pamiętam, że 6 lat
temu zapragnąłem mieć psa, a Ty
spełniłaś to marzenie. Uprzedzając
Kochana Mamo!
mnie
o
obowiązkach
i
W
pierwszych
słowach odpowiedzialności w stosunku do
mojego listu chciałbym wyrazić moc swojego pupila. Uwielbiam też nasze
podziękowań za wszystko, co dla wspólne rozmowy i spacery.
mnie zrobiłaś. Jesteś najukochańszą
osobą w moim życiu i bardzo mocno
Cię kocham. Zawsze mogę na Ciebie
liczyć. Nigdy mnie nie zawiodłaś.
Pomagasz mi w trudnych sytuacjach
i zawsze pocieszasz. Gdy nie wracam
do domu na czas, zawsze się o mnie
martwisz.
Chciałbym
również
przeprosić Cię za słowa, które
wypowiedziałem
w
złości.
Jak
również za moje humory, lenistwo i
bunt, które niejednokrotnie dawały
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Dzięki Tobie miałem okazję
zwiedzić wiele ciekawych miejsc
naszej
ojczyzny.
Co
roku
wyjeżdżamy
na
wspólne
fantastyczne wakacje. Byliśmy nad
morzem i w górach. Dziękuję Ci za
nasze wypady. Wiem i czuję, że
jestem dla Ciebie najważniejszy.
Podczas choroby Ty zawsze mi
pomagasz przejść przez ten trudny
czas. Mamo, jesteś dla mnie wzorem
pracowitości i odpowiedzialności.
Pomagasz mi podczas odrabiania
lekcji,
tłumaczysz
trudniejsze
zadania.

prawdziwą kobietą. Jesteś obecna w Wszystkim życzymy wspaniałych
moim życiu od zawsze, lecz nie tylko wakacji, pełnych podróży, miłych
fizycznie. W każdej chwili – gdy mi wrażeń i najlepszych wspomnień.
smutno, gdy jestem chora, gdy
potrzebuję pomocy w lekcjach albo
gdy po prostu chcę porozmawiać –
Ty jesteś obok. Potrafisz poprawić
mi humor, pocieszyć, sprawić, że
czuję się bezpiecznie. Nawet wtedy,
gdy się na mnie złościsz, wiem, że
chcesz dla mnie jak najlepiej. Kiedy
dzieje się coś złego, potrafisz
,,stanąć na głowie”, żeby mi pomóc.
Zawsze
znajdziesz
najlepszego
lekarza czy rozwiązanie trudnej
sytuacji. Starasz się spełniać moje
prośby i marzenia. Jesteś stanowcza
i wymagająca jak i niezwykle ciepła,
wyrozumiała, życzliwa i kochająca
całym sercem
wszystkie swoje
dzieci. Jesteś najważniejszą kobietą
w moim życiu. Biorę z Ciebie
przykład we wszystkim, co robię.
Kocham Cię najbardziej na świecie i
nie wyobrażam sobie życia, jeśliby
Cię zabrakło.

Czasem i krzykniesz, ale nie
bez powodu. Jest mi przykro i źle,
kiedy Cię czymś zasmucę. Wybacz
mi! Postaram się, abyś miała jak
najmniej trosk z mojego powodu.
Dziękuję Ci także za nasze wspólne
zabawy i gry. Starasz się bowiem
mieć ze mną najlepszy kontakt.
Widzę wtedy, że jestem dla Ciebie
najważniejszy.

____________________________

,,Figielek” tworzony jest przy
współudziale nauczycieli:
Marianny Stępniak (polonistka,
oprawa
merytoryczna),
Marii
Sobieraj (anglistka oraz opiekun
S.
U.)
i
Radosława
Wojciechowskiego (informatyk,
oprawa graficzna).

Całuję Cię mocno Twój Kuba

Dziękuję Ci za to, że jesteś.

Jakub Stróżewski kl.VI b

Weronika
Weronika Walczak kl.VI b
3.
,,Co w szkole piszczy” –
informacje
samorządu
uczniowskiego.

Droga Mamo!
Już niedługo Dzień Matki,
więc chciałabym Ci powiedzieć, kim
dla mnie jesteś. Przede wszystkim –
moją Mamą. Stanowisz dla mnie
wzór kobiecości, piękna, przykład
macierzyńskiej
miłości.
Jesteś
kobietą
pogodną,
energiczną,
zawsze uśmiechniętą, a przy tym
wspaniałą matką pięciorga dzieci.
Podziwiam Cię za twoją siłę, oddanie
i ogromne poświęcenie. Każdego
dnia uczysz mnie, jak stawać się

Bardzo
dziękujemy
wszystkim
życzliwym, którzy podarowali karmę
dla
psów
zamieszkujących
schronisko w Łęczycy. Chcemy przed
końcem roku odwieźć te dary do
schroniska
ale
jeśli
możecie
przynoście nadal do końca maja.
Może być karma sucha lub w puszce
a
także
koce i miski.
Listę
darczyńców„psich
aniołów”
odczytamy na najbliższym apelu.

