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W styczniu 2021 roku Cygan będzie obchodził bardzo smutną, drugą rocznicę...bycia
niewidzialnym w schronisku...

AKTUALIZACJA: 31 PAŹDZIERNIKA 2020 R. CYGANA SPOTKAŁO WIELKIE SZCZĘŚCIE!
KTOŚ W KOŃCU SPOJRZAŁ NA NIEGO SERCEM I PODAROWAŁ MU TO NA CO CYGAN
BARDZO ZASŁUGUJE - DOM PEŁEN SPOKOJU I ZROZUMIENIA, DOM U BOKU
WSPANIAŁYCH LUDZI. DZIĘKUJEMY !

Gdy jesteś zwykłym, nie rzucającym się w oczy, czarnym psem, nie masz parcia na szkło i
nawet za grosz nie jesteś psem przebojowym, Twoje szanse na adopcje spadają niemal do
zera… Dlaczego tak się dzieje, że bardziej chwyta za serce ten pies, który przez kraty swego
boksu wyciąga do nas swe łapki lub ten, który głośnym szczeniakiem lub popiskiwaniem woła
do nas byśmy podeszli właśnie do niego a nie do sąsiada obok. Mówimy wtedy często, że ten
pies sam sobie nas wybrał bo tak ładnie prosił, tak fajnie zaczepiał łapkami. Tak już jest, że gdy
umiesz zawalczyć o swoje, wiesz jak zwrócić na siebie uwagę to w końcu ktoś cię zauważy.
Gdy jesteś takim psem jak Cygan nigdy nikt cię nie zauważy … bo Cygan nie będzie biegał po
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boksie, nie będzie szczekał radośnie i nie będzie zaczepiał każdego z nadzieją, że ktoś na
niego spojrzy. Cygan w takiej chwili odejdzie w najdalszy kąt swego boksu albo schowa się w
budzie. I choćbyśmy nie wiem jak bardzo próbowali zachęcić by dać mu szanse, każdy odejdzie
i spojrzy do sąsiada….bo jak zachęcić do adopcji psa, który na widok obcego człowieka oddalił
się i schował.

Ogłoszenia innych psów pełne są zabawnych zdjęć, wesołych psich min. Większość psów
moment robienia zdjęć na polance wykorzystuje na zabawę z człowiekiem, na pieszczoty za
którymi tęskni cały tydzień. Zdjęcia takich psów są pełne radości i optymizmu. Patrzymy na
takie zdjęcia i mówimy jaki to musi być fajny, wesoły pies, jak on kocha ludzi. Zdjęcia Cygana
są pełne smutku, nie kipi z nich radość, na zdjęciach Cygana nic się nie dzieje…Tylko my
wiemy, że Cygan jest psem absolutnie wyjątkowym! I choć wiemy, że jego wyjątkowego
charakteru nie oddadzą żadne słowa i żadne zdjęcia, marzymy by wreszcie ktoś dał mu szanse.
On bardzo na to zasługuje. To wspaniały, bardzo spokojny i bardzo cierpliwy pies. To chodząca
łagodność. Opiekując się nim masz wrażenie, że robisz coś wyjątkowego, że stajesz się
lepszym człowiekiem. Gdy widzisz jak on na wszystko ci pozwala, z jaką pokorą i skromnością
poddaje się pod twój dotyk, odnosisz wrażenie, że obcujesz z istotą tak kruchą, tak
porcelanową, że nawet nie umiesz sobie wyobrazić, że byłbyś w stanie zadać mu najmniejszy
ból. A gdy przychodzi moment, w którym Cygan zaczyna szukać w Tobie wsparcia już wiesz, że
właśnie stałeś się lepszym człowiekiem…

Adopcję prowadzą:
Ania, tel. 502 523 184, mail: anna.mlynowska@gmail.com
Kasia, tel. 665 661 161 mail: kasiaszczerba67@wp.pl
Marta, tel. 504 260 664 mail: marta.2102@wp.pl
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